
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. szeptember 06.- 10. Sárga középső csoport  

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Középső csoportosok lettünk  

 

Cél: Csoport és az óvoda szokás- szabály 

rendszerének elevenítésé, gyakorlása  

 

Feladat: Beszélgetés a nyári élményekről, 

szokás –szabályrendszerünkről 

 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés, közös beszélgetés, ismeretnyújtás, 

élménybeszámolók 

 

Eszköz:  

Anyag: nyári élményem – emberrajz   
  
Technika: ceruzarajz  
 
Cél: ceruzarajz technikájának gyakorlása  
 
Feladat: emberrajz készítése és nyári 
élmények megelevenítése ceruzarajz 
technikával.   
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
szemléltetés, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés, segítségnyújtás  
 
Differenciálás:  
 
Eszköz: viaszos vászon, színes ceruzák  

 Anyag: Sallai Ferenc- Rügyet robbant 

– versismétlés  

Cél: A vers szövegének pontos 

rögzítése  

Feladat: Figyelem fejlesztése a vers 

gyakorlása során, memória fejlesztése. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: hívókép 
 

Anyag: A répa meseismétlés 

Cél: a mese történetének 
felelevenítése irodalmi élménynyújtás 
által 
Feladat: Tavaszi időjárás jellemzőinek 
bemutatása a mesetörténetében, 
szókincsbővítés. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
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 

 
 

Új Anyag:  
Jön a kocsi, fut a kocsi… 
 
A tanév során tanult dalok 
ismétlése:  
Süss fel nap…  
Esik az eső…  
Csiga biga…  
Én kis kertet…  
Kis kacsa fürdik…  
 
Cél: Új dal szövegének tanulása  
Feladat: Hallásfejlesztés, 
egyenletes lüktetés érzékeltetése 
ütős hangszerekkel  
Zenehallgatás: Vivaldi- Négy 
évszak- Nyár  
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
segítségadás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: az ismétlő dalok eszközei, 
kellékei, fejdíszek, CD lejátszó, CD 

Gyakorlása folyamatos az 

óvodai élet mindennapi 

tevékenységei során. 

 

Gyermeki tevékenységben 

valósul meg igazodva a 

gyermekek érdeklődéséhez: 

Építés: formai sajátosságok - 

magas, alacsony, stb. 

Szerepjátékok: vásárlás- több, 

kevesebb, öltöztetős baba játék: 

legnagyobb, legkisebb  

Munkajellegű tevékenység: 

rendrakás- játékok válogatása  

  

 

Anyag: Egyensúlyozó járások 

(udvari foglalkozás)  

 

Cél: nagymozgás fejlesztés, 

egyensúlyérzék fejlesztése, 

lábizomzat erősítése.  

Feladat: testséma fejlesztés, 

oldaliság erősítése, szem - kéz - 

láb koordináció erősítése a 

körkötél gyakorlatok és az 

egyensúlyozó gyakorlatok során, 

térpercepció fejlesztése, 

térirányok követésével.  

Játék: kocsikázás  

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, segítségnyújtás, 

hibajavítás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés  

Eszköz: udvar eszközei, 

berendezése 

 

Játék:  

Ismerkedés a csoport új 

játékaival 

Montessori:  

Öntözgetős játék  

Anyanyelvi:  

Szólánc játék – nyári 
élettel kapcsolatosan (Pl: 
fürdőzés, strand, naptej, 
árnyék, stb)  

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. szeptember 13. – 17. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: "Középsősök lettünk" 

Cél: A középső csoport, szokás –szabály 

rendszerének megerősítése. Beszédkészségük 

fejlesztése, összefüggő beszédre szoktatás. 

Feladat: Óvodai életünkbe beálló változások 

megbeszélése (naposság, matematikai 

kezdeményezések). Az új gyermekek 

befogadása, bevezetése a csoport életébe. 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret 

kiscsoportos képeink nézegetése IKT eszközön. 

 

Eszköz: IKT eszköz  

 

 

  

Anyag: "Középsős lettem"  

Technika: Rajzolás emlékezet alapján 

Cél: Testséma, finommotorika, szem-kéz 

koordináció, emlékezet fejlesztése. 

Feladat: A megfelelő ceruza és zsírkréta 

fogás erősítése. Emberábrázolás 

gyakorlása. 

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

 Differenciált fejlesztés: a kevésbé 
ügyesebbek használhatják a Montessori 
sablonokat rajzuk elkészítéséhez. 
 
 

Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, színes 
ceruza, vagy zsírkréta tetszés szerint 
 
 
 
  

Anyag: A kiscsoportban tanult 
mondókák, versek ismétlése. 
Sarkady S.: Édes ősz jött  
Cél: szókincsbővítés, emlékezet 
fejlesztése.                                              
Feladat: Irodalmi élmény nyújtása, 
érzelmi biztonság erősítése 
 Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, értékelés 

 Eszköz:  

Anyag: Grimm: A méhkirálynő 
Cél: mesehallgatóvá nevelés 
Feladat: a mese történetének 
megismerése 
Módszer: beszélgetés, előadás,  
Eszköz: képek 

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: A kiscsoportban tanult és a 
gyerekek által kért körjátékok, 
dalos játékok felelevenítése, 
ismétlése.  
Süss fel nap…  
Csigabiga told ki.. 
Fehér liliomszál…  
Töröm, töröm…  
                                                
Cél: énekléssel, zenehallgatással 
zenei – esztétikai élményhez 
juttatás. 
 
Zenei feladat: mozgásformák, 
térformák gyakorlása 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: liliom fejdísz 
 

 Anyag: Akadályok átlépése és 

átfutása az udvari eszközök 

felhasználásával, egyensúlyozó 

járás a homokozó szélén 

Cél: egyensúlyérzék és 

nagymozgás fejlesztése 

Feladat: az összerendezett 

mozgás elősegítése a játékos 

feladatok során 

Módszer: bemutatás, utasítás, 
gyakorlás, hibajavítás, 
megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 

Differenciálás: A fáradékonyabb 
gyermekeknek pihenő beiktatása 
a játékok között. 

Eszköz: udvar berendezései és 

játék eszközei 

Játék:   
babakonyhai 
szerepjáték 
 
 
 
 
Montessori: formák, 
(süni, nap, virág, szív)  
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés:                  
Suttogó gyakorlatok a 
gyermekek nevével. 
Óvodával kapcsolatos 
szógyűjtés. 

Megjegyzés: 

 

   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021.szeptember 20.- 24. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 
Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 
kézimunka) 

 Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Őszi zöldségek megismerése , készítése  

Cél: A tevékenykedtetés közben szerezzenek 

tapasztalatot az őszi zöldségekről 

Feladat: Ismerjék meg a különböző őszi 

zöldségek formáját, ízét, színét, lédússágát, 

részeit (hús, mag, magház), ehető részek 

megkülönböztetése  

Módszer: beszélgetés, magyarázat, szemléltetés, 

bemutatás, ellenőrzés, értékelés, dicséret 

 

Eszköz: zöldségek - padlizsán, édesburgonya, 

sütőtök, stb.,  kések, tálak, vágódeszka , sütőpapír  

 

Anyag: „Őszi fatökmagból”  

Technika: festés, ragasztás 

Cél: Esztétikai nevelés, 

színérzékfejlesztés. Finommotorika 

fejlesztése. 

Feladat: 

Ecsettel történő festés technikájának 
gyakorlása tökmagon, a befestett 
tökmagok felragasztásával őszi lombkorona 
kialakítása, az ősz jellemző színeinek 
megjelenítésével. 

 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 

bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 

 
Differenciált fejlesztés: igény és szükség 

szerinti segítségnyújtás, szóbeli irányítás. 

Kitartás szerinti lombkorona kitöltése 

tökmagokból. 

Eszköz: viaszosvászon, rajzlap, tökmag, 

ecset, kistálkák, színes tempera(sárga, 

zöld, narancssárga), papírtörlő, folyékony 

ragasztó 

Anyag: Osváth Erzsébet: Jött 
őszanyó (Süni Ó. IGY.) 
Cél: az új vers szövegének, 

tartalmának megismertetése. 

Szókincsbővítés 

Feladat: őszi természeti képek 

megláttatása. Az őszi levelek 

jellemzőinek ábrázolása költői képek 

segítségével. 

Módszer: bemutatás, gyakorlás 
magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: őszanyó báb 

Anyag: Szutyejev: A gomba alatt – új 
mese (Vidám mesék könyv) 
Cél: A mese cselekményéből 
szerezzenek ismeretet az őszi időjárási 
összefüggésekről. Irodalmi 
élménynyújtás, szókincsbővítés. 
Feladat: A segítségnyújtás jó 
példájának megláttatása-erkölcsi 
nevelés, magatartás formálás 
elősegítése. 
Módszer: beszélgetés, mesehallgatás, 
magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: a 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: 
Hej, a Sályi piacon… ÉNO.88. 
Dalok ismétlése: 
Süss fel, nap… ÉNO.270.  
Esik az eső… ÉNO.263. 
Fussunk, szaladjunk… ÉNO.65. 
Mondóka ismétlés: 
Alma, alma piros alma… 
Cél: a zene eszközével formáljuk 
a gyermekek személyiségét, 
felkeltsük érdekélődésüket a zene 
iránt. 
Zenei feladat: 
Hallásfejlesztés: halk- 
hangos érzékeltetése ismert 
dalokon, mondókán 
Zenehallgatás: Rózsa 
szirma  harmatos…- óvónő 
éneke ÉNO.328. 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: alma fejdísz, kendő, alma 

Anyag:  

1. Halmazok képzése, ítéletek. 

Halmazok összehasonlítása 

tulajdonságaik szerint (szín, 

alak, helyzet) Mennyiségek 

összehasonlítása becsléssel, 

összeméréssel (kisebb, nagyobb, 

ugyanakkora) 

Cél: A halmaz fogalmának 

kialakítása. Kisebb, nagyobb 

fogalmának megértetése. 

Feladat: Segítséggel 

képezzenek halmazokat. 

Hasonlítsák össze azok színét, 

nagyságát. Becslés, melyikből 

van több? Alaklátás, 

formaállandóság fejlesztése. 

Módszer: Játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, 

hibajavítás, becslés, 

összehasonlítás, mérés, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: építőkockák, állatok 

Anyag:Távolugrás  gyakorlása 

 
Cél: Mozgás megszerettetése, 

mindennapi mozgás kielégítése, 

nagymozgások gyakorlása, 

egyensúlyérzék fejlesztése, 

szem-kéz, szem- láb 

koordináció fejlesztése. 

 
Feladat: Utánzógyakorlatok 

megismertetése, játszása, 

mozgásos tevékenységre való 

buzdítás 

 
Módszer: bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, 

gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

 
Eszköz: tornaterem eszközei 

(babzsák, szalagok) 

Játék: 
Játékok az őszi 
természetben 
 
Montessori: Termény 

válogatás  csipesszel 

 
 
 

 
Anyanyelvi nevelés: 

Hangutánzó gyakorlatok 

a természet hangjaival 

(susog a szél, 

erősebben fúj a szél, 

esőkoppanás, 

madárcsicsergés…) a 

természetben 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. szeptember 27 – október 1. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Gyümölcs saláta készítése őszi 

gyümölcsökből 

Cél: A tevékenykedtetés közben szerezzenek 

tapasztalatot a gyümölcsökről 

Feladat: Ismerjék meg a különböző őszi 

gyümölcsök formáját, ízét, színét, lédússágát, 

részeit (héj, hús, mag, magház), ehető részek 

megkülönböztetése  

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret 

 

Eszköz: gyümölcsök – alma, szilva, szőlő, 

barack, kések, tálak, vágódeszka  

 

 

  

Anyag: Őszi gyümölcsök festése 

Technika: Festés emlékezet után 

Cél: felismerhető gyümölcsök festése 

Feladat: A megfelelő ecsetfogás 

erősítése, a helyes technika gyakorlása 

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

Differenciált fejlesztés: az ügyesebbek 
kétféle ecsetet is használhatnak, 
vékonyat a formák festéséhez, 
vastagabbat a forma felület festéséhez.  
 
 

Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, 
festékek kicsi tálkákban – piros, sárga, 
kék, zöld, kéztörlő, vizes edény. 
 
 
 
  

Anyag: A két kicsi bocs meg a róka 

Cél: szókincsbővítés, emlékezet 
fejlesztése.                                              
Feladat: Irodalmi élmény nyújtása, 
érzelmi biztonság erősítése 

 Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, értékelés 

Eszköz: diavetítés 

Anyag: Sündisznócska szúr a 
tüskéd új mondóka 

Cél: a mondóka elsajátítása 

Feladat: a mondóka és játékának 
megtanulása és gyakorlása 

Módszer: beszélgetés, előadás, 
szemléltetés, játékos cselekedtetés, 
ellenőrzés, értékelés  

Eszköz: süni fejdísz 

Sündisznócska, szúr a tüskéd! 
Ujjaimat megsebezték! 
Nem játszom már én veled, 
Csak, ha tüskéd leveted! 

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: A kiscsoportban tanult és a 
gyerekek által kért körjátékok, 
dalos játékok felelevenítése, 
ismétlése.  
Alma, alma piros alma… 
Egyszer egy hétpettyes katica 
bogárka… 
Kiszáradt a diófa… 
                                                
Cél: énekléssel, zenehallgatással 
zenei – esztétikai élményhez 
juttatás. 
 
Zenei feladat: mozgásformák, 
térformák gyakorlása 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Zenehallgatás: Hull a szilva a fáról 
 
Eszköz: hangszerek 
 

Anyag: Halmazok képzése, 

ítéletek. Halmazok 

összehasonlítása tulajdonságaik 

szerint (szín, alak, helyzet) 

Mennyiségek összehasonlítása 

becsléssel, összeméréssel 

(kisebb, nagyobb, ugyanakkora)  

Cél: A halmaz fogalmának 

kialakítása. Kisebb, nagyobb 

fogalmának megértetése. Feladat: 

Segítséggel képezzenek 

halmazokat. Hasonlítsák össze 

azok színét, nagyságát. Becslés, 

melyikből van több?  Alaklátás, 

formaállandóság fejlesztése. 

 Módszer: Játékos cselekedtetés, 

gyakorlás, hibajavítás, becslés, 

összehasonlítás, mérés, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: építőkockák, állatok, 

gyümölcsök 

Anyag: 
Járások, futások babzsák 
felhasználásával 
Babzsák gyakorlatok állásban, 
ülésben. 
Főgyakorlat: Kúszás, mászás 
babzsákkal, kétkezes 
alsódobás karikába. 
Futójátékok babzsákkal 
Játék: babzsák fogó 
 
Cél: nagymozgás és 
finommotorika fejlesztése 
Feladat: Gyorsaság, 
ügyesség, állóképesség, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, 
Szem- kéz, szem- láb 
koordináció fejlesztése 
Módszer: bemutatás, 
utasítás, gyakorlás, 
hibajavítás, megerősítés, 
differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 

Eszköz: babzsák minden 
gyermek részére, karikák 

Játék: 

Vendégvárás a 
babakonyhában 
 

 

Montessori:  

Gyümölcsformák 
csipeszelése 
 

 

 

 

Anyanyelvi:  

Találós kérdés állatokról, 
gyümölcsökről 

Megjegyzés:    

 


