
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 08. 30. – 09. 3. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

1.  Anyag: „Nyári élményeim” 
2.  

Cél: nyári élmények felelevenítése 
 
Feladat: Élménybeszámolók, képolvasások, 
fényképek nézegetése által számoljanak be 
átélt élményeikről. 
Összefüggően, szemléletesen meséljék el a 
nyáron átélt örömteli élményeiket. Anyanyelvi 
nevelés, beszédfegyelem erősítése. 
 
Módszer: közös beszélgetés, 
 
Eszköz: nyári képek, fotók, képeslapok 

 

 

 

Anyag: „Nyári élményeim”  
Technika: rajzolás emlékezet után 
 
Cél: nyári élményeiket jelenítsék meg 
rajzolásuk során 
 
Feladat: helyszínek, formák, élmények, 

történések, emberalakok rajzolásának 

gyakorlása 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 

értékelés 

Eszköz: rajzlap, filctoll, zsírkréta, színes 

ceruza tetszés szerint, viaszos vászon 

Anyag: „Sünis” versek, 
mondókák, süni csatakiáltás 
ismétlése, gyakorlása 
Sündisznócska szúr… 
Fésűs Éva: Sündisznó… 
Süni ovi a nevünk… 
Cél: a már tanult, ismert mondókák, 
versek felelevenítése, gyakorlása  
Feladat: a versek, mondókák 
pontos szövegének megerősítése 
gyakorlással, Süni óvodába tartozás 
erősítése 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: süni fejdíszek, süni bábok 

 Anyag: Nagytakarítás a napnál – 
meseismétlés 
Cél: ismert mese által okozott 
irodalmi élmények átélése. 
Feladat: - a mese élményének 
(hangulatának, szövegének) 
felelevenítése.  
Módszer: ismétlés, mesehallgatás, 
beszélgetés, szemléltetés, bábozás 
Eszköz: sün báb és a mese 
szereplői (síkbáb) 

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: Dalos játékok ismétlése 
 Lipem, – lopom… ÉNÓ. 202. 
 Hej, a Sályi… ÉNÓ. 88. 
 Erre csörög a dió… ÉNÓ. 186. 
 
 
Cél: tanult, ismert dalok 
szövegének, dallamának, 
szabályának felelevenítése, 
gyakorlása 
 
Feladat: Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése 
 
Zenehallgatás: Hull a szilva a 
fáról… óvónő élő előadása 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: kiskosár, kalap, alma 
fejdísz, dió 
 
 

Anyag: Halmazképzés, bontás 
6- os számkörben  
 
Cél: matematikai műveletek 
gyakorlása halmazképzés-
bontás útján 
 
Feladat: játékos cselekedtetések 
által az eszközök 
tulajdonságainak 
összehasonlítása, 
megkülönböztetése, halmazba 
képzése tulajdonságok szerint 
sok, kevés, ugyanannyi- 
mennyiségek megállapítása 
becsléssel, számlálással 
 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: csoportszoba eszközei 

 Anyag: Akadályok megkerülése  
 
Cél: nagymozgás, térészlelés, 
térirányok megerősítése. 
Ügyesség, gyorsaság, 
versenyszellem, testséma, 
oldaliság fejlesztése 

 
Feladat: futó, mászó gyakorlatok 
végzése akadályok kerülése 
közben, versengéssel összekötve 

 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, segítségadás, 
ellenőrzés, értékelés, differenciálás 

 
Eszköz: udvar eszközei, tárgyai 

 

 

 

Fejlesztő játék: 
az új játékeszközökkel 
ismerkedés 
 
 
 
 
 
Montessori:  
nyári kép kialakítása 
rajz sablonok 
segítségével 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
szólánc játék a nyári 
élményekkel 
kapcsolatban 

Megjegyzés:    

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 08. 30. – 09. 3. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 Anyag: „Nagycsoportosok lettünk”  

Cél: Az új helyzet, új társak és felnőttek 

elfogadtatása. 

Feladat: beszélgetés a változásokról. A tanévre 

vonatkozó elvárásaink és szabályok, szokások 

ismertetése, megerősítése közös beszélgetés 

által. Közösségi nevelés: az egy csoportba 

tartozás egységének elfogadásának 

elősegítése, új gyermekek beilleszkedésének 

elősegítése. 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: süni báb 

 

 

 

 

Anyag: „Nagycsoportosok lettünk” 

Cél: A gyermek tanév eleji 

emberábrázolás szintjének felmérése. 

Testséma fejlesztés. 

Feladat: Felismerhető emberábrázolás 

rajzolás, testrészek megjelenítése, helyes 

ceruzafogás. 

Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni 

tevékenységvégzés, segítségadás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés. 

Eszköz: tolltartó eszközei, színes 

ceruzakészlet, rajzlap, viaszos vászon 

 Anyag: Sünikről szóló versek, 

mondókák ismétlése 

Cél: a már tanult, ismert mondókák, 
versek felelevenítése, gyakorlása  
 
Feladat: a versek, mondókák 
pontos szövegének megerősítése 
gyakorlással, Süni óvodába tartozás 
erősítése, egyéni előadásra való 
törekedtetés 
 
Módszer: egyéni előadás, módszer, 

ismétlés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: süni fejdísz, ujjbáb 

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: Dalos játékok ismétlése:  
Koszorú…ÉNÓ. 100. 
Ácsorogjunk…ÉNÓ. 119. 
Mondókaismétlés:  
Badacsonyi rózsafán… ÉNÓ. 8. 
 
Cél: ismétlő dalok, mondókák 
szövegének megerősítése, 
ritmusfejlesztés 
 
Feladat: az ismert dalok, 
mondókák éneklése, mondása 
során az egyenletes lüktetés 
érzékeltetése ritmusbot 
segítségével 
Zenehallgatás: 
A Karádi falu végén… óvónő 
furulyajátéka 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: koszorú, tűz fejdísz, 
ritmusbot, furulya 

 Anyag: Akadályok megkerülése  
 
Cél: nagymozgás, térészlelés, 
térirányok megerősítése. 
Ügyesség, gyorsaság, 
versenyszellem, testséma, 
oldaliság fejlesztése 
 
Játék: gyerekek által kért ismert 
játékok 

 
Feladat: futó, mászó gyakorlatok 
végzése akadályok kerülése 
közben, versengéssel összekötve 

 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, segítségadás, 
ellenőrzés, értékelés, differenciálás 

 
Eszköz: udvar eszközei, tárgyai 

 

 

Fejlesztő játék: 
Várépítő logikai játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Barna hasábsor - 
ismétlés 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Suttogó gyakorlatok 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 06. – 09. 10. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Testünk 1.                                                 
Testrészek 
 
Cél: testséma és én – képfejlesztés, test 
személyi zónájának alakítása, testrészek 
megismerése, esztétikai élmény 
megtapasztaltatása, érzelmek felismerése 
 
Feladat: A gyerekek ismerjék meg a főbb 
testrészeiket, tudják lokalizálni testrészeiket, a 
főbb testrészek funkcióit ismerjék meg, tudjanak 
dönteni évszaknak, szituációnak megfelelő 
öltözet kiválasztásakor. 
 
Módszer: közös beszélgetés, képnézegetés 
 
Eszköz: ember puzzle, öltöztető baba és ruhái, 
Montessori érzékelés- észlelés eszközei,  
„Fedezd fel a tested” c. képes könyv 
 

3.  
4.  

 

1.) Anyag: „Ez vagyok én” 
2.)  
3.) Technika: festés 
4.)  

Cél: A gyermek tanév eleji 
emberábrázolási szintjének 
továbbfejlesztése. Testséma fejlesztés. 
 
Feladat: testrészek és érzékszervek 
megjelenítése festéssel. Helyes 
ecsetfogás gyakorlása, szem kéz 
koordináció fejlesztése. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 

5.) Eszköz: ecset, rajzlap, vízfesték, vizes 
tál, viaszos vászon 

6.)  
 

Anyag: Hüvelyk ujjam almafa… 
mondókaismétlés            
Cél: Tudják megnevezni ujjaikat a 
mondóka által.                                                                   
Feladat: a mondóka ismétlésével 
pontos szövegtudás erősítése, az 
ujjak megnevezése, 
megkülönböztetése. 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 

7.) Eszköz: saját testrészek 
 

Anyag: Itt a szemem, itt a szám…                                                       
Két kezemet tornáztatom…                                                                       
mondókák ismétlése 
Cél: ismert mondókák által okozott 
irodalmi élmények átélése. 
Feladat: ismert mondókák 
felelevenítése, gyakorlása, játékos 
utánzással. 
Módszer: ismétlés, mesehallgatás, 
beszélgetés, szemléltetés, bábozás 

8.) Eszköz: saját testrészek 
9.)  

 
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: Dalos játékok ismétlése: 
Én kis kertet… ÉNO.64. 
Erre csörög a dió… ÉNÓ. 186. 
Mondókaismétlés:  
Alma, alma piros alma… 
 
Cél: tanult, ismert dalok 
szövegének, dallamának, 
szabályának felelevenítése, 
gyakorlása, zene szeretetére 
nevelés, zenei képességek 
fejlesztése. 
 
Feladat: Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése 
 
Zenehallgatás: Ingó, bingó 
kikeleti… 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 

5. Eszköz: kiskosár, kalap, fejdísz, 
dió 

6.  
 

Anyag: Halmazok képzése, 
ítéletek 
 
Cél: Halmazok és elemeik 
összehasonlítása tulajdonságaik 
szerint, halmazképzés 
 
Feladat: tárgyak 
összehasonlítása szín, nagyság 
szerint. Hozzáadás, elvonás, 
ugyanannyivá tétel műveletének 
gyakorlása becsléssel, 
számlálással, több, kevesebb, 
ugyanannyi megállapítása 
becsléssel, számlálással 
 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, számlálás, 
tapasztalatszerzés, új ismeretek 
nyújtása, gyakorlás, 
megerősítés, segítségadás, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: különböző méretű és 
színű műanyag kupakok, 
kistálcák 

Anyag: Futógyakorlatok irányok 
szerinti akadálykerüléssel 
párokban. 
 
Cél: nagymozgás fejlesztés, 
társhoz igazodás a járás, futás, 
mászás gyakorlatokban párosával 
végezve. Térpercepció és 
testséma fejlesztés. 
 
Feladat: együttmozgásra, 
alkalmazkodásra késztetés a páros 
gyakorlatok során.  
Térirányok követésének 
gyakorlása párokban a 
gyakorlatvégzések során, 
ügyesség, gyorsaság, erősítése. 
 
Módszer: bemutatás, 
bemutattatás, gyakorlás, 
feladatadás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: Wesco elemek, karikák, 
zsámolyok 
 

Fejlesztő játék: 
Öt érzék társasjáték 
 
 
 
 
Montessori:  
Érzékelés- észlelés 
fejlesztő eszközök 
ismétlése  
(Szaglós játék, 
Színpárok, Textil 
párnácskák, 
Hangzódobozok…) 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
megválaszolása 
testrészekről és 
érzékszervekről 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 06. – 09. 10. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Fej és érzékszervei, védelmük  
 
Cél: testséma és én - képfejlesztés, test 
személyi zónájának alakítása, testrészek 
megismerése, esztétikai élmény 
megtapasztaltatása, érzelmek felismerése 
 
Feladat: érzékelés - észlelés, gondolkodás 
fejlesztése, tisztálkodási eszközök 
kiválasztásával. Hallás, látás, szaglás, ízlelés 
fejlesztése a „találd ki” játék alatt. 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: érzékszerv pálcikák 
 
  
 
 
 
 

Anyag: Esti tisztálkodás lefekvés előtt 

Technika: rajz emlékezet után 

Cél: vizuális fantáziafejlesztés, 
felismerhető ábrázolás gyakorlása. 
 
Feladat: emlékezet, finommotorika 
fejlesztése, arányok betartására 
törekedtetés, szem kéz koordináció 
fejlesztése, tisztálkodási eszközök 
megnevezése. 
 
 
Módszer: beszélgetés, feladatadás, 
egyéni tevékenykedtetés, segítségadás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, színes 
ceruza, zsírkréta,  
 
 
 
 
 

Anyag: Mese egy kicsi kézről- új 
mese (internetről) 
 
Cél: irodalmi- művészeti 
élménynyújtás, új mese 
történetének megismertetése 
 
Feladat: a testrészek funkciójának 
felelevenítése a mese során  
 Módszer: előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Képek a testrészekről 
 

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: Dalos játékok ismétlése: 
Koszorú, koszorú… ÉNÓ.100.                                     
Hej, a Sályi… ÉNÓ. 88. 
Mondóka ismétlés:                  
Jákobnak volt…  ÉNÓ. 39.    
                                                                                                    
 
Cél: ismétlő dalok, mondóka 
szövegének megerősítése, 
ritmusfejlesztés 
 
Feladat: egymás hangjának 
felismerése a dalokban, 
egyenletes lüktetés gyakorlása 
mondókán         
                                                   
Zenehallgatás: Ha jó a kedved 
üsd a tenyered…óvónői ének 
 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 

7. Eszköz: alma, kosár 
 

 Anyag: Futógyakorlatok irányok 
szerinti akadálykerüléssel 
párokban. 
 
Cél: nagymozgás fejlesztés, 
társhoz igazodás a járás, futás, 
mászás gyakorlatokban párosával 
végezve. Térpercepció és 
testséma fejlesztés. 
 
Feladat: együttmozgásra, 
alkalmazkodásra késztetés a páros 
gyakorlatok során.  
Térirányok követésének 
gyakorlása párokban a 
gyakorlatvégzések során, 
ügyesség, gyorsaság, erősítése. 
 
Módszer: bemutatás, 
bemutattatás, gyakorlás, 
feladatadás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: Wesco elemek, karikák, 
zsámolyok 

Fejlesztő:  
formák csipeszelése 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
szaglójáték, textilzsák 
- ismétlés 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Suttogó gyakorlatok a 
testrészekkel és az 
érzékszervekkel 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 13. – 09. 17. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Testünk 3.                                                       
Betegség, gyógyítás 
 
Cél: Ismeretek bővítése a betegségekről, 
gyógyításról. 
 
Feladat: beszélgessenek élményeik, 
emlékképeik alapján a rendelőintézetek, 
kórházak, gyógyszertárak környezetéről, 
berendezéséről, az ott dolgozó emberek 
munkájáról, a gyógyítás, gyógyulás 
jelentőségéről.      
                                                                                
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámolók, gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 

8. Eszköz:  
9. Az emberi test csodája c. könyv, orvosi táska 
10.  

 
 
 

Anyag: Emberi test 
Technika: kézimunka – varrás 1 
foglalkozáson  
 
Cél: Varrás technikájának 
megismertetése, gyakorlása, 
megerősítése.          
                                                                         
Feladat: - a papír tulajdonságának annak 
szakíthatóságára, gyűrődésére figyelmük 
felhívása.                                                             
– balesetmentes tű használatra 
szoktatás, kitartás, monotónia tűrés 
erősítése, finommotorika fejlesztése.  
                                                                                      
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló                                                                                                                                                         
 

10.)  
 
 

Anyag: Mese egy kicsi kézről- 
ismétlő mese (internetről) 
Cél: A mese történetének újbóli 
átélése az irodalmi élmény által, 
szövegértelmezés, szókincsbővítés 
Feladat: a testrészek funkciójának 
felelevenítése a mese során a 
történetben, a mese 
mondandójának, tanulságának 
értelmezése beszélgetéssel 
Módszer: előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Képek és könyvek a 
testrészekről 
 

11.) Anyag: Mondókák 
ismétlése: 

12.) Itt a szemem… 
13.) Két kezemet tornáztatom… 
14.) Ez a malac piacra megy… 

Cél: a már ismert mondókák 
szövegének megerősítése 
Feladat: játékos utánzó mozgással 
a mondókák kísérése 
Módszer: előadás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: saját kéz képe 
 

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 

 

11. Anyag: Új dal: 
12. Hej, meszelő… ÉNÓ. 192. 
13. Dalismétlések:  
14. Hej, a sályi …ÉNÓ. 
15. Lipem, lopom…ÉNÓ.202. 
16. Mondókaismétlés: 

Hüvelykujjam… ÉNÓ. 37.  
17.  

Cél: az új dal dallamának, 
szövegének és játékszabályának 
megtanítása, az ismert dalokon, 
és mondókán hallásfejlesztés, 
tiszta éneklés elősegítése. 
 
Feladat: halk- hangos 
érzékeltetése ismert dalokon, 
mondókán, pontos szövegtudás 
merősítése 
Zenehallgatás: Piszkos a 
kezem… óvónői ének 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: szalagos bot, saját 
testrészünk 

Anyag: Kocka, téglatest, 
gömb. Kisebb, nagyobb, 
ugyanakkora 
Cél: a testek tulajdonságainak 
felelevenítése, megerősítése, 
kognitív képességek fejlesztése, 
alaklátás- formaállandóság 
fejlesztése 
Feladat: a tavaly megismert 
testek felismerése, 
megnevezése, jellemző jegyeik 
megkülönböztetése, 
összehasonlítása. 
Tapintásos észlelés, 
finommotorika fejlesztése 
játékos cselekedtetés során. 
Módszer: gyakorlás, 
beszélgetés, megerősítés, 
hibajavítás, segítségadás, 
játékos tevékenykedtetés, 
számlálás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

18. Eszköz: testek, formák 
 
 

Anyag: Lábizomzatot erősítő 
járások, futások tempóváltással, 
szökdelések akadálykerüléssel 
 
Cél: testséma fejlesztés, 
térpercepció fejlesztés, 
nagymozgás, gyorsaság, 
összerendezett mozgásfejlesztés 
 
 Feladat: gyorsaság, 
mozgáskoordináció fejlesztése: 
Indulás állórajttal, gyors futás az 
akadályig, visszakanyarodás 
akadálykerüléssel és 
szökdelésekkel 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás, 
gyakorlás, megerősítés, javítás, 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
 
Eszköz: udvari eszközök, 

 akadályok - kúpok,  
  karikák 
 

Fejlesztő játék: 
babafürdetés,  
orvosos játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
szagló játék – 
ismétlés  
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
auditív emlékezet 
fejlesztése: 
szólánc testrészekkel 

Megjegyzés:    

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 06. – 09. 10. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Testünk – rendszerező 
 
Cél: a testünk témakörben szerzett ismereteik 
megerősítése, rendszerezése és bővítése.                                                                       
 
Feladat: test- és érzékszerveink: feladatok, 
funkciójuk, védelmük megbeszélése, 
megerősítése játékos cselekedtetések során               
Betegség gyógyítás 
Montessori érzékelést- észlelést fejlesztő 
eszközeivel való tevékenykedtetés. 
 
Módszer: játékos cselekedtetés, beszélgetés, 
gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: orvosi táska, Tudod- e c. könyv és Az 
emberi test csodája c. könyvek, Ember és 
testrészei makett 

Anyag: Emberi test                               
Technika: kézimunka – varrás 2 
foglalkozás 
 
Cél: Varrás technikájának 
megismertetése, gyakorlása, 
megerősítése.          
                                                                         
Feladat: - a papír tulajdonságának annak 
szakíthatóságára, gyűrődésére figyelmük 
felhívása.                                                             
– balesetmentes tű használatra 
szoktatás, kitartás, monotónia tűrés 
erősítése, finommotorika fejlesztése.  
                                                                                      
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

Anyag: Szemfüles érzékszervek 
mesehallgatásra  
 
Forrás: http://csodakkora.blogspot.hu 
2011/06/szemfules-
erzekszervek.html 
 
Cél: irodalmi - művészeti 
élménynyújtás, új mese történetének 
megismertetése 
 
Feladat: az érzékszervek 
megfigyeltetése a mese történetén 
keresztül, ismeretek gazdagítása. 
 
Módszer: előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: poszter a testrészekről 
 
 
 
                                                           

Megjegyzés:  

 

 

 
 
 

http://csodakkora.blogspot.hu/


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: Dalismétlések:  
Kis kis kígyó… ÉNÓ.201. 
Tekeredik… ÉNÓ.109. 
Kőketánc… ÉNÓ. 172. 
Mondókaismétlés:  
Ez a malac piacra megy… 
 
Cél: zene iránti fogékonyság 
erősítése, művészeti- esztétikai 
nevelés, ismert dalok felismerése 
dúdolásról. 
 
Feladat: térformák megerősítése, 
gyors – lassú érzékeltetése ismert 
dalokon, mondókán, pontos 
szövegtudás megerősítése. 
Zenehallgatás: Pajtikám gyere 

velem táncolni CD ről Előre a jobb 

kezed… hallgatása 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 

hibajavítás, értékelés 

Eszköz: kígyó fejdísz, malac báb, 

CD lejátszó 

 Anyag: Lábizomzatot erősítő 
járások, futások tempóváltással, 
szökdelések akadálykerüléssel 
 
Cél: testséma fejlesztés, 
térpercepció fejlesztés, 
nagymozgás, gyorsaság, 
összerendezett mozgásfejlesztés 
 
 Feladat: gyorsaság, 
mozgáskoordináció fejlesztése: 
Indulás állórajttal, gyors futás az 
akadályig, visszakanyarodás 
akadálykerüléssel és 
szökdelésekkel 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás, 
gyakorlás, megerősítés, javítás, 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
 
Eszköz: udvari eszközök, 

 akadályok - kúpok,  
  karikák 
 

Fejlesztő játék: 
Gyógyszertáros játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
kapcsos, fűzős, 
gombolós, kötős 
fakeretek – új játék 
bevezetése 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba játék 
testrészekkel, 
érzékszervekkel 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 20. – 09. 24. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Évszakok és hónapjai 
 
Cél: ismeretszerzés az évszakokról és a 
hónapokról 
 
Feladat: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló:  
a négy évszak és a hónapok jellemzőiről, a 
változásokról, 
a sorrendjéről. Szókincsbővítés 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, 
élménybeszámoló, egyéni cselekedtetés, 
megerősítés, képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: illusztrációk, képek az évszakokról, 
hónapokról, évszaktábla, Montessori naptár 
 

15.)  
 

 Anyag: Naptár készítése 
Technika: rajzolás emlékezetből 

 
Cél: közös produktum létrehozása, 
összedolgozás, egymásra való 
odafigyelés, alkotókedv megalapozása 

 
Feladat: Szemléltessék rajzukban a 
kedvenc évszakuk és ünnepei jellemzőit 
- jelenjenek meg rajzaikban az évszakra 
jellemző jegyek, formák, tevékenységek, 
színek 
- Vizuális fantáziafejlesztés 
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakoroltatás, ellenőrzés, értékelés, 
segítségnyújtás 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Eszköz: rajzlap, színes ceruza, filctoll, 
zsírkréta, viaszos vászon 

16.)  

 Anyag: Négy Vándor – új mese 
(Óvodások Könyve) 
Cél: A mese szövegén keresztül a 
hónapok egymás utáni sorrendjének 
érzékeltetése, évszakokról szerzett 
ismeretek bővítése 
Feladat: A mese meghallgatása, 
közös beszélgetés 
Módszer: bemutatás, előadás, 
beszélgetés, értékelés 
Eszköz: Évszak naptár, évszak 
album 
 

Anyag: Csanádi Imre: 
Hónapsoroló – új vers (verses 
füzet) 
Cél: A vers szövegének 
megismertetése, tanítása. 
Szókincsbővítés.  
Feladat: a hónapok változásának, 
sorrendjének, jellemzőinek 
megjelenítése a vers eszközeivel 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: az általuk készített képek a 
hónapokról 
 

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 mondóka: 
Egyszer egy erdőben… ÉNÓ. 24. 
Dalismétlések: 
Kis kacsa fürdik… ÉNÓ.115. 
Csipp, csepp, csepereg… 
ÉNÓ.223. 
Cél: Emlékezet, képzelet, figyelem 
fejlesztése a dal hallgatása és 
eljátszása során. Új mondóka 
szövegének elsajátítása. 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: 
visszhangjáték, Egyenletes 
lüktetés érzékeltetése játékos 
mozdulatokkal 
Zenehallgatás: Négy vándor 
jár…óvónői ének 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: kacsa fejdísz, 
esőcseppek, madár síkbáb 

Anyag: Bontás 7-es 
számkörben 
Részhalmazok 
összehasonlítása. 
Több, kevesebb, ugyanannyi. 
Cél: számolási képességek 
megerősítése, a bontás 
műveletének gyakorlása, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
fogalmának megerősítése. 
Feladat: a bontás műveletének 
gyakorlása az elemek 
számának elvételével, 
csökkentésével. Kevesebbé 
tétel, ugyanannyivá tétel 
gyakoroltatása a játékos 
cselekedtetések által.  
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: terepasztal (tanya 
képe), minimatt kacsák és 
tyúkok, munkalap, színes 
ceruza  

Anyag: Padgyakorlatok 

Egyensúlyozó járás és mászás 
rézsútos padon fölfelé, 
mélyugrás 
 
Cél: egyensúlyérzék, 

 nagymozgás, térpercepció  
 fejlesztés, szem – kéz – láb 
 koordináció fejlesztése mélyugrás 
során   
Feladat: egyensúlyozó járás, 
mászás technikájának gyakorlása, 
megerősítése rézsútos szereken, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel páros 
lábra érkezés). 
 

 Módszer: bemutatás, 
 feladatadás, gyakorlás, 
 megerősítés, javítás, 
 ellenőrzés, értékelés,  
 differenciálás 
Eszköz: padok, bordásfalra 
 illeszthető létra, csúszda,  
zsámolyok 

Fejlesztő játék: 
Kedvenc évszak 
élményeinek 
eljátszása, 
piknikezünk, síelünk, 
strandolunk… 
 
 
 
 
Montessori:  
színárnyalatokkal 
tevékenykedés 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Hogy telik egy 
napom? – szólánc 
játék 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 20. – 09. 24. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Napszakok és tevékenységei (az idő 
múlása, az óra) 
 
Cél: ismeretszerzés és ismeretek bővítése a 
napszakokról, azokra jellemző 
tevékenységekről. Szókincsbővítés 
 
Feladat: a közös beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámolók során bővítsék ismereteiket 
a napszakokról és azokhoz kapcsolódó 
tevékenységekről. Metakommunikációs játék 
során játsszák el társaiknak az általuk kitalált 
tevékenységeket (pl. ebédelés, alvás, esti 
fürdés, fogmosás…). 

19.  
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, játékos metakommunikációs 
játék, ellenőrzés, hibajavítás, differenciálás, 
értékelés 
 
Eszköz: képek a napszakok tevékenységeiről, 
napszakos fapuzzle, óra 
 
 

 Anyag: „Reggel óvodába megyek” 
 
Technika: Rajz emlékezet után 
 
Cél: - alaklátás, formaállandóság 
erősítése, szem- kéz koordináció, 
finommotorika, testséma fejlesztés 
 
Feladat: rajzolják le kivel, mivel jönnek 
óvodába. helyes eszközfogás gyakorlása, 
törekedjenek a felismerhető kép 
alkotására. 
 
Módszer: beszélgetés, segítségadás, 

hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás (eszközbeli, javaslattétellel) 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel, 
gyakorlása, alkalmazása  
 
Eszköz: viaszos vászon, színes ceruza, 
rajzlap  
 

 

Anyag: Nap, Hold, Csillag 
megszabadítása - új 
mesehallgatás 
 
Cél: Szókincsbővítés, ismeretek a 
napszakokról, kettőstudat  
 
Feladat: a napszakok változásának, 
sorrendjének, jellemzőinek 
megjelenítése a mese eszközeivel 
 
Módszer: előadás, bemutatás, 
beszélgetés, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a mese illusztrációja 
 

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:  
Dalok ismétlése: 
Lipem, lopom a szőlőt… ÉNÓ. 
202. 
Koszorú… ÉNÓ. 
Süss fel nap…ÉNÓ.270. 
Mondóka ismétlések: 
Badacsonyi rózsafán…ÉNÓ.8. 
Egyszer egy erdőben… ÉNÓ. 24 
 
Cél: A népi játék hangulatának és 
játékosságának érzékeltetése 
szemléletes előadással 
 
Feladat: Az ismert dalosjátékok 
felelevenítése, gyakorlása. 
Képességfejlesztés: halk-hangos 
gyakorlása.  
Zenehallgatás: Megyen már a 
hajnalcsillag… óvónői ének 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: kalap, kiskosár, 
napocska, koszorú fejdísz 
 

  Anyag: Padgyakorlatok 

Egyensúlyozó járás és mászás 
rézsútos padon fölfelé, 
mélyugrás                                          
Cél: egyensúlyérzék, 

 nagymozgás, térpercepció  
 fejlesztés, szem – kéz – láb 
 koordináció fejlesztése mélyugrás 
során   
Feladat: egyensúlyozó járás, 
mászás technikájának gyakorlása, 
megerősítése rézsútos szereken, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel páros 
lábra érkezés). 
 

 Módszer: bemutatás, 
 feladatadás, gyakorlás, 
 megerősítés, javítás, 
 ellenőrzés, értékelés,  
 differenciálás 
Eszköz: padok, bordásfalra 
 illeszthető létra, csúszda,  
zsámolyok 
 

Fejlesztő:  
Mit csinálok reggel, 

napközben, este…- a 

napszakok 

tevékenységeinek 

eljátszása 

szerepjátékukban 

 
Montessori:  
Montessori fa naptár 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
metakommunikációs 
játékok eljátszása a 
napi 
tevékenységeinkről 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 27. – 10. 01. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

20. Anyag: Állatok projekt 1. hét 
21. Költöző és itt maradó madarak  
22.  
23. Cél: ismeretek bővítése a költöző madarak és 

téli álmot alvó állatok szokásairól, 
tevékenységeiről, étkezéséről és ezek okairól 

24.  
Feladat: meglévő ismereteikkel járuljanak 

hozzá a közös beszélgetéshez, képolvasáshoz, 

élménybeszámolóhoz 

Módszer: közös beszélgetés, képnézegetés, 

élménybeszámoló, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: IKT eszközök, képek, madáretető 

 
 
 
 

 
 

Anyag: Gólya síkbáb készítése 
 
Technika: kézimunka 
 
Cél: kézimunka technikájának 

megerősítése, a madár formájának, 

jellemzőjének rögzítése ábrázolásuk 

során 

Feladat: sablonrajz elkészítése, vágás 

pontosítása, ragasztás megerősítése, 

saját produktum létrehozása 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

differenciálás igény és szükség szerint, 

ellenőrzés, javaslattétel, értékelés 

Eszköz: hurkapálcika, stiftes ragasztó, 
műszaki rajzlap, színes papír  
 
 

Anyag: Móra Ferenc: A cinege 
cipője - új vers (internetről) 
Cél: új vers szövegének tanítása, 

szókincsbővítés a madarak életéről 

Feladat: gyakorlás során pontos 

versmondás 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, 

megerősítés, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: a vers képei 

Anyag: Szutyejev: Az aranyos 

tarajos kiskakas – mese ismétlés 

Cél: beszédészlelés, 

beszédmegértés, beszédprodukció 

fejlesztése. 

Feladat: Figyelem fejlesztése 

mesehallgatással, mesetudat 

alakítása meséléssel, érzelmi életük 

fejlesztése, alakítása változatos 

mesékkel. 

Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 
Eszköz: mese képei 

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: 
Boglya tetején… 
Dalok ismétlése: 
Fecskét látok… ÉNÓ. 188. 
Csíp, csíp csóka… ÉNÓ. 120. 
Mondóka ismétlés:  
Ecc, pecc… 
 
Cél: A népi játék hangulatának és 
játékosságának érzékeltetése 
szemléletes előadással 
 
Feladat: Az új dalos körjáték 
megismerése, gyakorlása 
Képességfejlesztés: halk-hangos 
gyakorlása. Szókincsbővítés: 
fecske, szeplő, selyem, gombolyít 
 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: 
Kémény tetején – CD hallgatás 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: gólya fejdísz, képek 
madarakról (csóka, fecske) 

Anyag: Bontás 7-es 
számkörben 
Részhalmazok 
összehasonlítása. 
Több, kevesebb, ugyanannyi. 
Cél: számolási képességek 
megerősítése, a bontás 
műveletének gyakorlása, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
fogalmának megerősítése. 
Feladat: a bontás műveletének 
gyakorlása az elemek 
számának elvételével, 
csökkentésével. Kevesebbé 
tétel, ugyanannyivá tétel 
gyakoroltatása a játékos 
cselekedtetések által.  
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: terepasztal (tanya 
képe), minimatt kacsák és 
tyúkok, munkalap, színes 
ceruza 

Anyag: Kislabda gyakorlatok 
Labdagyakorlatok, tartásjavító 
torna elemei labdával. 
Alsó és felső célba dobás. 
 
Cél: kézügyesség, labdaérzék 
fejlesztés, szem-kéz koordináció, 
térpercepció fejlesztése, alsó és 
felső célba dobás technikájának 
gyakorlása. 
 
Feladat: a megfelelő dobás 
labdakezelés, gyakorlása, 
technikájának pontosítása.   
Térirányok követése a labda 
útjának megfigyelésével. 
 
Módszer: bemutatás, feladatadás, 
magyarázat, gyakorlás, 
megerősítés, javítás, ellenőrzés, 
értékelés, differenciálás 

 
Eszköz: maroklabda, karika, 
zsámoly 

Fejlesztő játék: 
Állatos memória 
Állatos kártyajáték 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Rajzsablonok körbe 
rajzolásával, tetszés 
szerinti állat 
kialakítása, rajz 
kiegészítése  
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
suttogó játék 
állatokkal 
/ óvónő súgja az 
állatnevet, gyermek 
leutánozza a hangját / 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. 09. 27. – 10. 01. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Házi állatok és ház körül élő állatok 
 
Cél: szerezzenek új ismereteket a házi 
állatokról, ismerjék fel a különbséget a 
haszonállatok és a ház körül élő állatok között. 
Kognitív fejlesztés. 
 
Feladat: a házi állatok és a ház körül élő állatok 
külső jegyeinek, jellemzőinek, életmódjuknak, 
táplálkozásuknak, szaporodásuknak, 
hasznuknak megbeszélése a képolvasás, 
csoportosítás, beszélgetés, játékos 
tevékenységek alatt. Tabló készítése egyénileg 
a gyerekek által hozott képekből. 
 
Módszer: játékos cselekedtetés, feladatadás, 
beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: terepasztal tanyával, állatokról képek, 
laptop, kivetítő, képes könyvek, állatos album  
kártyák, puzzle játékok az állatokról. 

 Anyag: „Kedvenc állatom” 
 
Technika: mintázás emlékezetből 
 
Cél: mintázási technikák alkalmazása, 
megerősítése, tetszés szerinti állat 
megmintázása, kézügyesség fejlesztés, 
szem- kéz koordináció erősítése 
 
Feladat: a kiválasztott állat jellemző 

  jegyeinek megformálása, az ismert 
  mintázási technikák önálló és ügyes  
  alkalmazásával. 
 
Differenciálás: a kevésbé önálló 
gyermekeknek szükség és igény szerint 
nyújtunk több segítséget, felajánljuk az 
állatsablonok használatát is. 
 
Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
javaslattétel, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, gyurmaalátét, 
színes gyurma, formák, kartonlap 
 
 

Anyag: Móra Ferenc: A cinege 
cipője – ismétlő vers 
Cél: újonnan tanult vers 
szövegének ismétlése, 
pontosítása, rögzítése, ismert vers 
esetében önálló versmondásra 
való ösztönzés. 
 
Feladat: önálló versmondás  
párbeszéd módszerével 
 
Módszer: egyéni előadás, 
gyakorlás, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a vers képei 
 
 

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 dalosjáték: Hopp 
mókuska…ÉNÓ. 171. 
Dalismétlések: 
Boglya tetején... 
Fecskét látok… ÉNÓ. 188. 
Csíp, csíp csóka… ÉNÓ. 120. 
Mondóka ismétlés:  
Egyszer egy erdőben… ÉNÓ. 24. 
 
Cél: Emlékezet, képzelet, figyelem 
fejlesztése a mondóka és dal 
hallgatása és eljátszása során. 
 
Feladat: Ritmusfejlesztés 
Egyenletes lüktetés érzékeltetése 
játékos mozdulatokkal 
 
Zenehallgatás: Erdő, erdő, 
erdő… óvónői ének 
 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: gólya síkbáb, plüssből 
gólya 

 Anyag: Kislabda gyakorlatok 
Labdagyakorlatok, tartásjavító 
torna elemei labdával. 
Alsó és felső célba dobás. 
Ismétlő foglalkozás. 
Cél: kézügyesség, labdaérzék 
fejlesztés, szem-kéz koordináció, 
térpercepció fejlesztése, alsó és 
felső célba dobás technikájának 
gyakorlása. 
 
Feladat: a megfelelő dobás 
labdakezelés, gyakorlása, 
technikájának pontosítása.   
Térirányok követése a labda 
útjának megfigyelésével. 
 
Módszer: bemutatás, feladatadás, 
magyarázat, gyakorlás, 
megerősítés, javítás, ellenőrzés, 
értékelés, differenciálás 

 
Eszköz: maroklabda, karika, 
zsámoly 

Fejlesztő:  
„Madárgyűrűzők 
vagyunk” 
 
 
 
 
 
Montessori:  
madaras 
rajzsablonnal rajzolás 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
madárhangok 
utánzása 
 

Megjegyzés:    

 


