
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 04-08. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezeti nevelés 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézimunka) 

Irodalmi nevelés 
Verselés, mesélés 

Anyag: Őszi Jeles nap - Állatok világnapja 

– Látogatás a Póni udvarba  

Cél: a Póni udvarban található állatokról 

való ismeret és élmény nyújtása, 

állatok szeretetére és védelmére való nevelés 
 

Feladat: a Póni udvarban látható állatok 

megtekintése, külső jegyeik megfigyelése, 

megnevezése, életmódjuk, táplálkozásuk 

megbeszélése, állattartás felelősségének 

kiemelése 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: ismeretterjesztő képes könyvek, 
állatos memóriajáték, állatos puzzle  

Anyag: 
Állatok készítése papír gurigából 
 
Technika: festés 
 
Cél: Kutya, róka, macska készítése 

Feladat: finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztése, helyes ecset használatának 

gyakorlása, megerősítése 

Differenciálás: szükség és igény szerint 

segítségnyújtás, az ügyesebbek kedvük szerint 

készítsék el mindhárom állatot 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, cselekedtetés, magyarázat, 

megfigyelés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret 

Eszköz: tempera, papír guriga, ecset, 

törlőkendő, viaszos vászon, poharak, kancsó 

 

 

Anyag:  
Csanádi Imre- Mókuscsalogató  
 
Cél: figyelem fejlesztése. Auditív 
szeriális képesség. Hosszú távú 
emlékezet fejlesztése. 
Feladat: vers tanulása többszöri 
ismétléssel 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 

Anyag:  
Mese a falánk tyúkocskáról új 
mese (GYISZ 110. o.) 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: a történet által az ígéret 
megtartás fontosságának 
kiemelése, feszültség oldása a 
mese végén a veszélytől való 
megmenekülés által 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 

 Eszköz: kesztyű bábok  

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés 
Ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 

Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

Anyag: Új dalos játék:  

Kis kacsa fürdik… ÉNÓ 115. 

Dalok ismétlés: 
Tekeredik a kígyó… ÉNÓ 109. Mackó, 
mackó ugorjál… ÉNÓ 203.  

Mondóka ismétlés: 
Gyí, te paci… ÉNÓ 33. 
Nyuszi fülét hegyezi (internetes forrás) 

Zenehallgatás: Sárga csikó… 
Törzsök 23. 

Cél: új dalos játék szövegének, 
dallamának, játékmódjának 
elsajátítása, gyakorlása, ismert dalok, 
mondókák gyakorlása 

Feladat: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése utánzó mozgásokkal, 
halk-hangos gyakorlása az ismert 
dalokon, mondókákon 

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: kacsa fejdíszek 

Anyag:  
2. Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
összeméréssel. Magasabb, 
alacsonyabb, ugyanolyan 
magas. Elemek rendezése, 
sorszámnév, sorozatok. 

Cél: magasabb, alacsonyabb, 
ugyanolyan magas 
fogalmának  

Feladat: megismerése 
Igyekezzenek sorba rendezni 
a tornyokat, majd egymást. 
Halljanak a sorszámok helyes 
megnevezéséről. Megfigyelő, 
összehasonlító, sorba 
rendező képesség erősítése.  

Módszer: bemutatás, 
beszélgetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív 
megerősítés). 

Eszköz: építőkockák, barna 
hasáb 

Anyag: Járás, futás 

feladatokkal, 

labdagyakorlatok 

Cél: egyensúlyérzék, 

nagymozgás, térpercepció, 

testséma fejlesztése 

Feladat: szem-kéz, szem-láb 

koordináció fejlesztése labda 

dobása és elkapása által, 

állatok mozgásának utánzása 

Módszer: beszélgetés, 

bemutatás, szemléltetés, 

játékos cselekedtetés, 

magyarázat, megfigyelés, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, dicséret 

Eszköz: kislabda, 

léglabda 

 

Fejlesztő játék:  
Alacsonyabb – magasabb  

Óvoda udvarán állatok 
megfigyelése nagyítóval 

  

Anyanyelvi játék:  
Kapd el a labdát és mondj 
egy állatot!  

Suttogó gyakorlatok 
állatok nevével 

Találós kérdések állatokról 

 

Montessori játék: 
Madáretetős játék-
csipeszezés 

 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 11. – 15. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Őszi Jeles nap - Állatok világnapja – 

Látogatás a Póni udvarba  

Az elmaradt foglalkozás pótlása. 

Cél: a Póni udvarban található állatokról 

való ismeret és élmény nyújtása, 

állatok szeretetére és védelmére való nevelés 
 

Feladat: a Póni udvarban látható állatok 

megtekintése, külső jegyeik megfigyelése, 

megnevezése, életmódjuk, táplálkozásuk 

megbeszélése, állattartás felelősségének 

kiemelése 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: ismeretterjesztő képes könyvek, 

állatos memóriajáték, állatos puzzle 

  

Anyag: Falevelek körbe ragasztása 

fonallal  

Technika: falevél körvonalának 
ragasztása fonallal 
Cél: Finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejlesztése.  

Feladat: falevelek körberajzolása, majd 
a vonal mentén a fonal ráragasztása, a 
ragasztás technikájának helyes 
alkalmazása, gyakorlása, tiszta, igényes 
munkára nevelés 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 

Differenciált fejlesztés: vastagabb és 
vékonyabb fonal biztosítása a munka 
során 
 
Eszköz: viaszos vászon, ragasztó, fonal, 
rajzlap, falevelek, ceruza 

 
 

 

Anyag: Szabó Lőrinc: Falusi 
hangverseny 
Cél: az ismert vers szövegének 
tanulása, gyakorlása 
Feladat: a versben szereplő állatok 
jellemzőinek megismertetése. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: vers szereplőiről képek 

 

Fényképezés miatt elmarad 

Megjegyzés: 

 

  

 

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés (ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Fényképezés miatt elmarad 

Anyag: 2. Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
összeméréssel. Magasabb, 
alacsonyabb, ugyanolyan 
magas. Elemek rendezése, 
sorszámnév, sorozatok 
 
Cél: Magasabb, alacsonyabb, 
ugyanolyan magas fogalmának 
megismertetése. 
 
Feladat: sorszámok helyes 
megnevezése. Megfigyelő, 
összehasonlító, sorba rendező 
képesség erősítése.  
 
Módszer: Játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, 

hibajavítás, becslés, 

összehasonlítás, mérés, 

sorszámnév, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: kockák, barna hasáb 

Anyag: Kúszás, mászás, 

játékos utánzó gyakorlatok 

(madár, méhecske, kutya, 

medve) 

 

Cél: Mozgás megszerettetése, 

mindennapi mozgás 

kielégítése, nagymozgások 

gyakorlása. 

 

Feladat: Utánzógyakorlatok 

megismertetése, játszása, 

mozgásos tevékenységre való 

buzdítás. 

Módszer: bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, 

gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Játék: „Békák a tóban”, 

„Majomfogó” 

Eszköz: tornaterem eszközei 

(labda, tappancsok, babzsák) 

Játék: „Állatgondozó 
vagyok”- szerepjátékok 
fejdíszekkel 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Állatok és eledeleik- új 
eszköz bevezetése 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés:                  
Állatok hangjainak 
utánzása hallás után  

Megjegyzés: 

 

   

 

 



2021. október 18. – 22. Sárga középső csoport 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tökfaragás  

 

Cél: magyar népi tökfaragás történetének 

megismertetése, magyarságtudat erősítése, 

szókincsbővítés 

Feladat: tök kifaragása a gyermekek ötletei 

alapján, csoporthoz való tartozás érzésének 

mélyítése, együtt műkődési képességek 

fejlesztése,  

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, megfigyelés, 

differenciálás, segítségnyújtás  

 

Eszköz: tök, kés- felnőtt használ, kanalak, tálca, 

viaszos vászon, tálak, törlőkendő 

Anyag: Tökkészítés  

Technika:  
1. gyürkézés – ragasztás 
2.  vágás – ragasztás   

 
Cél: szem-kéz koordináció, 

finommotorika fejlesztése, esztétikai 

szépérzék fejlesztése, színek bátor 

használatára ösztönzés 

Feladat: tökkészítése gyürkézéssel,vagy 

vágás ragasztás technikájával, tök 

megrajzolása, ragasztása 

Differenciálás: szükség és igény szerint 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás, az 
ügyesebbek próbálkozzanak a tök 
megrajzolásával, technika kiválasztása  

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, cselekedtetés, magyarázat, 
megfigyelés, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés, dicséret 

 
 Eszköz: viaszos vászon, színes papír, olló, 
ragasztó, rajzlap 

Anyag:  
Csanádi Imre- Mókuscsalogató  
ismétlés 
Cél: figyelem fejlesztése. Auditív 
szeriális képesség. Hosszú távú 
emlékezet fejlesztése. 
Feladat: vers tanulása többszöri 
ismétléssel 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 

 Anyag:  
 A répa (GYISZ 94.o.) 
 

Cél: Irodalmi élménynyújtás 
Feladat: összefogás jó 
példájának kiemelése, egymás 
segítésének fontossága, ismert 
mese dramatizálása 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

  Eszköz: fejdíszek 

Megjegyzés:   

 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés (ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag: Új dalos játék tanítása: 
Elvesztettem zsebkendőmet… ÉNÓ 
86 
Mondóka ismétlés: 
Cini-cini muzsika… ÉNÓ 12. 
 Erre kakas… ÉNÓ 26. 
Zenehallgatás: 
Ősz szele zümmög… ÉNÓ 319. 
 
Cél: új dalos játék dallamának, 
szöveg ritmusának gyakorlása, 
rögzítése  
 
Feladat: táncmozdulatok 
gyakorlása, párválasztás, páros 
forgás, csípőre tett kéz , körforma 
tartásának gyakorlása, erősítése  
 
Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: ruha zsebkendő  

 
 

 

Anyag 3. 
:Halmazok 
összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint (őszi 
falevelek: szín, alak, helyzet) 
Halmazok képzése, ítéletek 

Cél: halmaz fogalmának 
kialakítása 

Feladat: párosítás 
módjának megismertetése, 
több, kevesebb, 
ugyanannyi 
fogalmának erősítése a 
becslés, számlálás 
során, tőszámlálás 
gyakorlása, 
megerősítése, 
halmazképzés gyakorlása 
a megadott szempontok 
alapján 

Módszer: játékos 
cselekedtetés, 
gyakorlás, becslés, 
összehasonlítás, 
mérés, ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: őszi falevelek 

Anyag: Csúszás, mászás, 
eszközcsúsztatás 

 
Cél: Nagymozgás, testséma 
fejlesztés, verbális fejlesztés 

 
Feladat: szem-kéz, szem-
láb koordináció fejlesztése 
sávokban mozgással, 
testséma fejlesztése: 
térirányok és oldaliság 
gyakorlása, izomérzék 
fejlesztése a hirtelen 
megállással, szókincsbővítés: 
előtt, mögött, körül 

 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, szemléltetés, 
játékos cselekedtetés, 
magyarázat, megfigyelés, 
gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés, dicséret 

 
Eszköz: kötél, talpformák, 

gumilapok, babzsák, 

zsámoly 

 
Játék:   
Dobble memória 
társasjáték  
Kipp-Kopp kikopog… 
 
 
 
Montessori:  
Tökmagok kanalazása, 
öntözése  
 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés:                  
Találós kérdések őszi 
gyümölcsökkel, 
zöldségekkel 
kapcsolatban  

Megjegyzés: 

 

   

 



2021. október 25. – 29. Sárga középső csoport 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Állatok a Világ körül II. 

Cél: A gyermekek ismerkedjenek meg a 

Magyarországon élő állatokkal. Haszon és 

vadon élő állatokkal, azok élőhelyével.  

Feladat: Az állatokról régebben készített album 

alapján válogassák külön az állatokat és 

helyezzék az élő helyük alapján a megfelelő 

helyre – erdő, mező, ház körül, stb.. A 

különböző élelmeket helyezzék az állatok 

mellé, „Ki, mit eszik?” játék.  

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret 

 

Eszköz: Tablet, térkép, állatos képek, különféle 

képek az állatoknak adható élelmekről, 

csomagolópapír, ceruza 

 

 

Anyag: Kedvenc állatom  

Technika: rajzolás 

Cél: felismerhető alakábrázolás. 

Feladat: Az állatok jellegzetes jegyeinek 

megjelenítése, felismerhető alkotások 

létrehozása, helyes ceruzafogás 

finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztése, a rajzolás technikájának 

erősítése. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 

Differenciált fejlesztés: Igény szerinti 
segítségnyújtás, ötletadás. 
 
Eszköz: rajzlap, ceruzák 

 
 

Anyag:  
Csanádi Imre- Mókuscsalogató  
ismétlés 
Cél: figyelem fejlesztése. Auditív 
szeriális képesség. Hosszú távú 
emlékezet fejlesztése. 
Feladat: vers tanulása többszöri 
ismétléssel 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 

 Anyag: A brémai muzsikusok új 
mese 
Cél: Az új mese előadásával 
irodalmi élménynyújtás. 
  
Feladat: A segítségnyújtás jó 
példájának megláttatása-erkölcsi 
nevelés, magatartás formálás 
elősegítése. 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
megerősítés, magyarázat, 
szemléltetés,  
 
Eszköz: sík bábok 

Megjegyzés:   

 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés (ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag:  
Egyél libám, egyél már… új dalos 
játék 
Kiszáradt a diófa (ism.) 
Lipem, lopom a szőlőt (ism.) 
 
                                                
Cél: új dalos játék tanulása, 
gyakorlása 
 
Zenei feladat: Hallásfejlesztés: 

Halk- hangos gyakorlása az ismert 

dalokban, új dalos játék 

elsajátítása  

 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 Zenehallgatás: Gryllus: Ősz szele 
 
Eszköz: CD játszó 
 

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint (szín, 
alak, helyzet).  
Halmazok képzése, ítéletek. 
 
Cél: Több, kevesebb, 
ugyanannyi fogalmának 
erősítése a becslés, számlálás 
során. 
 
Feladat: - A párosítás 
módjának megismertetése.  
- tőszámlálás gyakorlása, 
megerősítése 
- halmazképzések gyakorlása a 
megadott szempontok alapján 
 
Módszer: játékos 
cselekedtetések, gyakorlás 
 
Eszköz: Mini matt kisállatok, 

terepszőnyeg 

Anyag: Csúszás, mászás, 

eszközcsúsztatás 

Cél: térpercepció fejlesztése a 

téri helyzetek mozgásos 

megélésével. 

Feladat: szem – kéz, szem – 

láb koordináció fejlesztése 

sávokban mozgással, 

testséma fejlesztése: 

térirányok, alaklátás 

fejlesztése kis és nagy 

körforma bemozgásával. 

Módszer: gyakorlás, 

bemutatás, magyarázat, 

megerősítés, hibajavítás, 

segítségnyújtás, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés. 

Játék: „Ki megy be” 

Eszköz: gesztenye, babzsák. 

Játék:   
Dobble memória 
társasjáték  
 
 
 
Montessori:  
Különböző nagyságú 
üvegekbe színes 
folyadék öntése 
tölcsérrel 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés:                  
Találós kérdések az 
állatok és az ősz 
témaköréhez 
kapcsolódva 

Megjegyzés: 

 

   

 

 


