
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. szeptember 1-3. Sárga 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 

1.) Anyag: „Nyári élményeim” 
2.) 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 

Differenciált fejlesztés: A gyermekek 

fejlettségi szintjéhez igazodó 

segítségnyújtás és egyéni értékelés. 

Eszköz: rajzlap, filctoll, zsírkréta, színes 

ceruza tetszés szerint, viaszos vászon 

Anyag: „Sünis” versek, mondókák, süni 
csatakiáltás ismétlése, gyakorlása 
Egyedem, begyedem… 
Szúrós gombóc… 
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: sünis fejdíszek, sünis zászlók 

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: Körjátékok ismétlése 

- Zöld paradicsom… 

- Lopják az úr szőlőjét… 

- Bújj, bújj zöld ág… 

Cél: tanult, ismert dalok 

szövegének, dallamának, 

szabályának felelevenítése, 

gyakorlása 

Feladat: Egyenletes lüktetés 

érzékeltetése 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, 

ellenőrzés, megerősítés, 

hibajavítás, értékelés 

Eszköz: kendő, lapát, farkas, 

bárány fejdísz 

Zenehallgatás: Érik a ropogós…- 

óvodapedagógus éneke 

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. szeptember 1-3. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Nagycsoportosok lettünk”  

Cél: Az új környezet, új társak és felnőttek 

elfogadtatása. A tanévre vonatkozó 

elvárásaink és szabályok, szokások 

ismertetése, megerősítése közös 

beszélgetés által. 

Feladat: beszélgetés a változásokról. 

Közösségi nevelés: az egy csoportba 

tartozás egységének elfogadásának 

elősegítése, új gyermekek 

beilleszkedésének elősegítése. Az első 

közös élmény nyújtása, kirándulás a 

Gesztenyés kertbe. 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

ellenőrzés, értékelés, differenciálás 

Eszköz: süni báb, plüss kocka 

 

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. 

Differenciált fejlesztés: A gyermekek 

fejlettségi szintjéhez igazodó segítségnyújtás 

és egyéni értékelés. 

Eszköz: tolltartó eszközei, színes 

ceruzakészlet, rajzlap, viaszos vászon 

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:  
Lipem, – lopom… ÉNÓ. 202. 
Elvesztettem zsebkendőmet – ism. 
ÉNÓ 86., Fussunk, szaladjunk…-
ism. ÉNÓ 65., 

Egy, kettő, három, négy…ism. 
ÉNÓ 23., Egyszer egy erdőben … 
 
Cél: ismétlő dalok, mondókák 
szövegének megerősítése, 
ritmusfejlesztés 
 
Feladat: az ismert dalok, 
mondókák éneklése, mondása 
során az egyenletes lüktetés 
érzékeltetése ritmusbot 
segítségével 
 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: zsebkendő, ritmusbot 
 
Zenehallgatás: őszi dalos CD 
hallgatás 

 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: várépítő 

logikai játék 

 

 

 

 

Montessori: Barna 

hasábsor - ismétlés 

 

 

 

 

Anyanyelvi: 

ellentétpár- ismétlés 

 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. szeptember 6. – 10. Sárga 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: beszélgetés, élménybeszámoló, 
képolvasás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: ember puzzle, öltöztető baba és ruhái, 
Montessori érzékelés- észlelés eszközei,  
„Fedezd fel a tested” c. képes könyv 
 

3.  
 

3.) Anyag: „Ez vagyok én” - 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 
 
Differenciált fejlesztés: A gyermekek 

fejlettségi szintjéhez igazodó 

segítségnyújtás és egyéni értékelés. 

 
5.) Eszköz: ecset, rajzlap, tempera, 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…                                                       
Ezzel látok, meg ezzel is… 
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 

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: Hipp, hopp, 
haja hopp… ÉNO. 35. 
 
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 
 

4. Eszköz: kiskosár, kalap, fejdísz, 
dió 

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: 
Babaöltöztetés 
 
 
 
 
 
 
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. szeptember 6. – 10. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Testünk 2. 
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, élménybeszámoló, 
képolvasás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: érzékszerv pálcikák, emberi test 
puzzle, Öt érzékszerv játék (Montessori) 
 

9.)   
10.)  

 
 
 

Anyag: „Családom” 
 
Cél: vizuális fantáziafejlesztés, 
felismerhető ábrázolás gyakorlása, 
alaklátás- formaállandóság, 
színérzékfejlesztés 
 
Feladat: saját családjuk valósághű 
ábrázolása 
 
Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
feladatadás, egyéni tevékenykedtetés, 
segítségadás, magyarázat, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciált fejlesztés: A gyermekek 

fejlettségi szintjéhez igazodó 

segítségnyújtás és egyéni értékelés. 

 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, színes 
ceruza, zsírkréta 

Anyag: Bartos Erika: Anna, Peti, 
Gergő - meseismétlés 

1.  
Cél: irodalmi- művészeti 
élménynyújtás, család tagjainak 
megnevezése 
 
Feladat: ismeretek bővítése a 
család, testünk témában 
 
Módszer: előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: 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: Dalos játékok ismétlése: 
Koszorú, koszorú… ÉNÓ.100.                                     
Hej, a Sályi… ÉNÓ. 88. 
Mondóka ismétlése: Jákobnak 
volt… ÉNÓ. 39.                                                                                                       
 
Cél: ismétlő dalok, mondóka 
szövegének megerősítése, 
ritmusfejlesztés 
 
Feladat: egymás hangjának 
felismerése a dalokban, 
egyenletes lüktetés gyakorlása 
mondókán         
                                                   
Zenehallgatás: A természet 
hangja CD -ről                                                                    
 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 

5. 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 fűzése 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
szaglójáték, textilzsák, 
Öt érzék játék - 
ismétlés 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Suttogó gyakorlatok a 
testrészekkel és az 
érzékszervekkel 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Testünk 3.                                                       
Betegség, gyógyítás 
(Séta óvodánk környékén) 
 
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 
 

6. Eszköz: Csaba kórházba megy c. könyv,  
7. Az emberi test csodája c. könyv, orvosi táska 
8.  

 
 

Anyag: „A gyógyító 
doktornéni/doktorbácsi” 
                                                                                                            
Technika: Rajzolás - emlékezet után 
 
Cél: A betegséggel kapcsolatos 
élményeik megjelenítése rajzukban. 
 
Feladat: Emberábrázolás gyakorlása 
ábrázolásuk során.    
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés   
 
Differenciált fejlesztés: A gyermekek 

fejlettségi szintjéhez igazodó 

segítségnyújtás és egyéni értékelés. 

                                                                                   
11.) Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, 

tetszés szerint zsírkréta, filctoll, színes 
ceruza 

12.)  

13.) Anyag: Mese egy kicsi 
kézről- új mese (internetről) 

14.) 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 

15.) Anyag: Mondókák 
ismétlése: 

16.) Itt a szemem… 
17.) Ezzel látok, meg ezzel is…. 

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 

 

9. Anyag: Előre a jobb kezed… - új 
dal 

10. Dalismétlések:  
11. Elvesztettem zsebkendőmet… 
12. Mondókaismétlés: 

Hüvelykujjam… ÉNÓ. 37.  
13.  

Cél: az új dal dallamának, 
szövegének megtanítása, az 
ismert dalokon, és mondókán 
hallásfejlesztés, tiszta éneklés 
elősegítése 
 
Feladat: halk- hangos 
érzékeltetése ismert dalokon, 
mondókán, pontos szövegtudás 
merősítése 
Zenehallgatás: Piszkos a 
kezem… óvónő éneke 
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 
 

14. 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:  
Titokzsák, 
tisztálkodási 
eszközökkel – 
ismétlés  
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
János bácsi azt 
mondta… - játék a 
testrészekről 

Megjegyzés:    

 
 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2021. szeptember 13. – 17. Sárga 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, Ember puzzle, Öt érzék játék 

Anyag: „Másik felem” 
 
Technika: rajzolás 
 
Cél: Az érzékszervekről gyűjtött 
ismeretek gyakorlása. Valósághű 
arcábrázolás 
                                                                         
Feladat: Finommotorika fejlesztése. 
Érzékszervek rajzolásának folytatása 
tükrözve. 
                                                                                      
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Differenciált fejlesztés: A gyermekek 

fejlettségi szintjéhez igazodó 

segítségnyújtás és egyéni értékelés. Az 

ügyesebb gyermekektől precízebb, 

aprólékosabb munkavégzést várunk el. 

 
Eszköz: papír, ceruzák, filctollak 
 

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, kislány – kisfiú 
kesztyűbáb 
 
 
 
                                                           

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 dal: Kőketánc… ÉNÓ. 
172. 
Dalismétlések:  
Jöttem karikán… ÉNÓ. 267. 
Kis kis kígyó… ÉNÓ.201. 
Tekeredik… ÉNÓ.109. 
Előre a jobb kezed… 
Mondókaismétlés:  
Poros úton… ÉNÓ. 52. 
 
Cél: zene iránti fogékonyság 
erősítése, művészeti- esztétikai 
nevelés, új dal megismertetése 
 
Feladat: térformák megerősítése, 
gyors – lassú érzékeltetése ismert 
dalokon, mondókán, pontos 
szövegtudás megerősítése. 
 
Zenehallgatás: az óvónő által 

választott dal 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: kígyó fejdísz 

         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, 
orvosos szerepjáték 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
kapcsos, fűzős, 
gombolós, kötős 
fakeretek – új 
montessori játék 
bevezetése 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba játék 
testrészekkel, 
érzékszervekkel 

Megjegyzés:    



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. szeptember 20.- 24. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Közlekedés 1. (földön, vízen, 
levegőben) 
 
Cél: ismeretek bővítése a közlekedés és a 
környezetvédelem témakörében 
 
Feladat: Azonosságok és különbségtételek a 
közlekedési eszközök között (hol megy, 
formája, színe…). Képek, képeskönyvek 
nézegetése a témakörben. 
Szókincsbővítés 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, 
élménybeszámoló, egyéni cselekedtetés, 
megerősítés, képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek, képeskönyvek járművekről 
 

18.)  
 

 Anyag: Kedvenc járművem 
 

Technika: varrás 

 
Cél: új technika elsajátítása és 
gyakorlása (tűhasználat – le-föl öltögetés) 

 
Feladat: varrás örömének 
megtapasztalása, motiváció fenntartása 
 
Módszer: magyarázat, motiváció, 
bemutatás, gyakoroltatás, ellenőrzés, 
értékelés, segítségnyújtás 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Eszköz: kartonpapír, tű, cérna 

19.)  

 Anyag: Illyés Gyula – Mozdony - 
versismétlés 
Cél: vers szövegének felidézése 
Feladat: a vers szövegének 
értelmezése, mozgással kísérése 
Módszer: bemutatás, gyakoroltatás, 
ellenőrzés, dicséret, ismétlés 
Eszköz: közlekedéshez kapcsolódó 
eszközök (sapka, jegy, lyukasztó) 
 

Anyag: Bartos Erika – Villamos 
(új vers) 
Cél: vers szövegének elsajátítása 
Feladat: a vers megismerése, 
értelmezése, közös verselés 
Módszer: bemutatás, gyakoroltatás, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret,  
Eszköz: közlekedéshez kapcsolódó 
eszközök (sapka, jegy, lyukasztó) 
 

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 dal: Jöttem karikán… 
ÉNO. 267. 
Dalismétlések: 
Aki nem lép egyszerre… ÉNO. 82. 
Fussunk, szaladjunk… ÉNO. 65. 
Mondókaismétlés: Poros úton 
kocsi zörög… ÉNO. 
Cél: Emlékezet, képzelet, figyelem 
fejlesztése a dal hallgatása és 
eljátszása során. Új mondóka 
szövegének elsajátítása. 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: 
visszhangjáték, Egyenletes 
lüktetés érzékeltetése játékos 
mozdulatokkal 
Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: 
Bicikli 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz:  

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: közlekedési 
eszközökről képek 

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: 
Közlekedési játék 
 
 
 
Montessori:  
színárnyalatokkal 
tevékenykedés 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
barkochba 
járművekkel 

Megjegyzés:    

 



 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. szeptember 20.- 24. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Közlekedés 2.– környezetkímélő 
közlekedés (elektromos járművek stb.)  
 
Cél: ismeretek bővítése a közlekedés és a 
környezetvédelem témakörében 
 
Feladat: a közös beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámolók során bővítsék ismereteiket 
a környezetkímélő járművekről. Papírrepülő 
hajtogatás. 

15.  
Módszer: bemutatás, beszélgetés, magyarázat, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret, motiváció 
 
Eszköz: képek elektromos járművekről, 
gyalogosról 
 
 

 Anyag: Terepasztal készítés 
 
Technika: barkácsolás 
 
Cél: a technikák gyakorlása, 
hulladékanyagok felhasználása 
 
Feladat: anyagok újrahasznosítása 
(papír, műanyag, parafadugó). 
Kézügyesség fejlesztése, kombinációs 
készség fejlesztése, kreativitás 
fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés,  
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel. 
Motiváltságnak megfelelő részvétel 
 
 
Eszköz: papír, műanyag, parafadugó, 
ragasztó, olló 
 

 

Anyag: Sarkadi Ágnes: Samu (10. 
rész) – új mese 
 
Cél: irodalmi élmények átélése 
 
Feladat: A mese meghallgatása, 
közös beszélgetés.  
 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, megerősítés, 
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:  
Dalok ismétlése: 
Jöttem karikán… ÉNO. 267. 
Aki nem lép egyszerre… ÉNO. 82.  
Fussunk, szaladjunk…ÉNO. 65. 
 
Mondóka ismétlések: 
Poros úton kocsi zörög… ÉNO. 
 
Cél: A népi játék hangulatának és 
játékosságának érzékeltetése 
szemléletes előadással 
 
Feladat: Az ismert dalosjátékok 
felelevenítése, gyakorlása. 
Képességfejlesztés: halk-hangos 
gyakorlása.  
Zenehallgatás:  
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz:  
 

  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:  
Mivel járok óvodába? 
– reggeli út eljátszása 
 
 
Montessori:  
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
suttogó gyakorlatok 
 
 

Megjegyzés:    

 



 

Bartos Erika: Villamos 

Jön a sárga villamos, ütközője olajos, 

Ezüstszín a teteje, sínen fut a kereke. 

 

Csukló van a közepén, számtábla az elején, 

Két tükör a magasban, hasznosak a kanyarban. 

 

Nyitható az ablaka, üveges az ajtaja, 

Csilingel, ha közeleg, örülnek a gyerekek. 

 

Hogyha az ég csillagos, világít a villamos, 

Begurul a garázsba, sárga szemét lezárja. 

 

 

Sarkadi Ágnes: Samu (10. rész) 

Jakab, a kalauz 

 

Olajos gépszag facsarta a sárkányorrokat Emberország határának túloldalán. Sarolta izgatottan bökdöste Bori karját. 

- Mi ez? Hol vagyunk? 

- Megérkeztünk Emberországba! Ez egy vasútállomás. Vonatok jönnek-mennek, hogy célba juttassák az embereket. Ha a 

nagymamámat látogatjuk meg, mi is vonatra szállunk, mert ő egy másik városban lakik. 



Bori magyarázata mindenkit megnyugtatott, egyedül Samut nem, aki még ezután is gyanakodva járatta körbe a tekintetét. 

- A vonat egy kerekeken guruló vasszerkezet, ahonnan kidobják a sárkányokat! - panaszolta, és elmesélte első, emberországi 

vonatútját, és annak szomorú végét, amikor kipenderítették a töltés oldalára. 

- Egyet se féljetek! - kiáltotta Bori. - A nadrágom zsebében lapul a pénztárcám, benne a teljes jövő heti zsebpénz. Ha jegyet 

veszünk a vonatra, senki nem szállíthat le minket! 

Bori elindult, hogy megvásárolja a menetjegyeket. A pályaudvar pislákoló lámpái sápadtan világították meg az elhagyatott 

állomásépületet. A jegypénztár félig elhúzott függönye mögött bóbiskolt a pénztáros néni. Kontyos fejét a tenyerébe hajtotta, 

szemüvege az orra végén billegett. Egyenletes, mély szuszogása olykor meglibbentette a kifakult, okkersárga drapériát. 

Bori óvatosan körbekémlelt. Amikor felfedezte a szuszogó pénztárost, arcára széles mosoly ült ki. Óvatosan megkocogtatta a 

jegypénztár üvegablakát. 

Nyugdíjasoknak nyugdíjas jegy! - rezzent össze a pénztáros néni, aki álmában egy veterán focicsapatot szolgált ki. 

Zavartan összekapta magát, és megköszörülte torkát.. 

- Ööö, szervusz kislányom! Mit szeretnél? 

- Jó reggelt kívánok! - köszönt Bori udvariasan. - Én és a barátaim Budapest-Zugló állomásra szeretnénk utazni. Indul oda járat? 

- Álmosfalváról kizárólag Budapestre indulnak vonatok. Valamennyi járatunk megáll Zuglóban, a délután egy órás intercity járat 

kivételével. A következő vonatunk... 

Itt megállt a beszédben. Szemüvegét visszatolta az orrnyergére, és az órájára pillantott. 

- A következő járat egészen pontosan hat óra tíz perckor indul. Vagyis negyedóra múlva! 

- Szeretnék jegyet vásárolni! 

- Diáknak diákjegy! - énekelte a pénztáros néni. - Fél ár! 

- Négy jegyet kérek szépen! Diákjegyet! - pontosított a vevő. 

Az üres állomásépület visszhangzott, ahogy a pecsételő négyszer egymás után lecsapott. A pénztáros kiadta a menetjegyeket. Bori 

fizetett, a néni pedig megköszönte a vásárlást. 



- Első vágány lesz! 

Bori illedelmesen elköszönt, és kisétált az állomásépület elé, ahol a többiek már izgatottan várták. 

- Gyerünk, felszállhatunk a vonatra! - adta ki a vezényszót. - Első vágány! 

Körülnézett, és hangosan felnevetett. 

- Hiszen csak egy vágány van! Nézzétek, benn áll a vonatunk! 

Valamennyien felkapaszkodtak a kocsiba. Kellemes, meleg fülke fogadta őket, benne félhomály derengett. A plüssülések 

csábításának egyikük sem tudott ellenállni, hamarosan három sárkány, és egy kislány szuszogásával telt meg a kocsi. 

Samu riadt fel először a hangra. 

- Jó reggelt mindenkinek! - rikkantotta egy egyenruhába bújt apró ember. - A menetjegyeket kérem ellenőrzés céljából. Hohohohó! 

Sárkánykoma, téged már láttalak valahol! Hol is, hol is? Megvan! 

Te vagy az a pernahajder, akit lependerítettem a vonatról! - mondta büszkén. - Most sincs jegyed, fogadjunk?! 

- Már hogyne lenne! - morogta Bori álomittasan. - Tessék! 

Azzal odanyújtotta mind a négy jegyet a kalauznak. Mindenki felébredt. Sarolta és Sári a szemüket dörzsölgették. Bori nagyot 

nyújtózott, és zsibbadt lábát tornáztatta, míg a kalauz az érvényesítéssel szorgoskodott. 

- Ti vagytok az egyedüli utasok a hajnali vonaton. Ha megengeditek, elidőznék itt néhány percig. 

Soha nem találkoztam még ily különös társasággal ezen a vonalon. Ó, bocsánat, hiszen még bemutatkozni is elfelejtettem! Jakab 

vagyok, a kalauz! 

Sári volt az egyetlen, aki érdeklődve mérte végig a kackiás bajuszú kalauzt. Milyen tipp-topp öltözéke van, gondolta. A viselkedése 

is határozott és tiszteletet parancsoló. És ez a táska! Remekmű! 

Mennyi érdekes dolog elfér benne, álmélkodott. Ám a legnagyobb csodálatot a lyukasztó váltotta ki 

Sáriból, mely még a kemény kartonból készült vonatjegyet is műtéti pontossággal metszette át. Micsoda foglalkozás, micsoda 

felszerelés, lelkesedett magában. 

- Beszélj a munkádról! - kérlelte Jakabot. 



A vasúti alkalmazott megpödörte tiszteletreméltó bajuszát. Sári sok mindent megtudott a kalauzról, míg a többiek újra elbóbiskoltak. 

Jakab elmesélte, elmesélte, hogyan lett jegykezelő, és hogy él-hal a munkájáért. Reggelente kifényesíti a cipőjét, lekeféli az 

egyenruháját, egyenként végigtörölgeti rajta a gombokat, mielőtt kilép Kalauz utcai házikójának ajtaján, és elindul a pályaudvar felé. 

Nap mint nap alig várja, hogy szolgálatba léphessen. 

Sári azt is megtudta, hogy a Kalauz utca végét vonatsínek keresztezik, és Jakab háza az utolsó. 

Szándékosan választotta ezt, hiszen már el sem tudott volna aludni a zakatoló, kattogó vonatok hangja nélkül. A kollégák is tudják, 

hol lakik, s ha nem járt túl későre, a Kalauz utca mellett elhaladva a mozdonyvezetők megzendítik a vonatkürtöt, hadd örüljön a 

kolléga, mesélte büszkén. 

Mesélt még a hajnali vonatokról, a váltókról, a mosolygós mozdonyvezetőkről, a pontos jegykezelésről. Sári tátott szájjal hallgatta, 

és közben arra gondolt, milyen nagyszerű dolog lehet, ha valakinek ennyire fontos és szép hivatása van. 

- Kedves sárkánykisasszony, elnézésed kell kérnem, de hamarosan Budapest-Zugló állomás következik, és nekem kötelességem a 

ki- és beszállást felügyelni. Úgy látom, különleges érdeklődést tanúsítasz a mesterségem iránt, szívesen mesélnék még róla. 

Benyúlt a melle fölötti zsebbe, egy fehér papírdarabot húzott elő, és átnyújtotta Sárinak. 

- Kérem, fogadd el a névjegyemet! Megtisztelne, ha alkalomadtán felkeresnél szerény, Kalauz utcai hajlékomban. Ööö, szabad a 

becses neved? 

- Sári vagyok - felelte a sárkánylány, és olyan csodálattal bámulta a kis, fehér papírt, mint valami becses drágakövet. - Feltétlenül 

felkereslek! - suttogta. 

Valamennyien feltápászkodtak, és leszálltak a vonatról. Jakab még hosszan integetett a vonat lépcsőjén állva. 

  



Illyés Gyula: Mozdony 

 

Ssh-sszh, beh sok súly! 

Meg se mozdul! 

Friss szenet, ha 

bekapok: 

messze, messze 

szaladok, szaladok… 

 

Osvát Erzsébet: Repülőgépem 

  

Repültem, repültem 

nagy repülőgépen. 

Kerek ablakából 

egyszer csak lenéztem: 

törpe várost láttam, 

törpe házat, várat, 

a csillogó folyók 

vígan csordogáltak. 

Akár a fűszálak, 

picik voltak a fák, 

a gyerekek pedig, mint 



parányi hangyák. 

Mikor a repülő 

velem földre szállott, 

óriásnak láttam 

az egész világot. 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. szeptember 27.- október 1. Sárga nagycsoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Ősz - őszi időjárás- természet 
változásai – projekt 

Séta óvodánk környékén 

 
Cél: Természet változásainak érzékelése  
 
Feladat: Évszak változásainak folyamatos 
megfigyelésével tapasztalatok szereztetése.  
A természet változásainak, következményei, 

összefüggések felismerése (nappalok 

rövidebbek, hőmérséklet csökkenése, 

talajtakaró változása, növények száradása, 

levelek hullása, állatok bogarak rejtőzése. 

Színérzék, formaérzék fejlesztése levelek 

színeinek, formáinak összehasonlításával  

Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: képek, kertben található fák, bokrok, 

növények megfigyelése 

 

Anyag: Sün Balázs és családja 

Technika: festés 

Cél: emlékezet, vizuális fantázia 

fejlesztése, térbeli elhelyezés 

Feladat: mese szereplőinek 

megjelenítése festés által, helyes 

ecsetfogás gyakorlása, kreativitásuk, 

fantáziájuk használatával készítsék el a 

sün családot, sünik jellemző jegyeit 

tüntessék fel alkotásaikban 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

segítségnyújtás, feladatadás 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 

Eszköz: viaszos vászon, ecset, tempera 

Anyag: Csukás István: Sün mese 
- új vers 
Cél: művészeti-irodalmi élményen 
belül vershallgatóvá nevelés, az új 
vers tanítása 
Feladat: A Süni óvodához tartozás 
erősítése, a sün életmódjának 
megismertetése a verssel, az ősz 
jellemző jegyeinek megláttatása a 
költői képekben.  
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
ismétlés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
Eszköz: süni kesztyűbáb  

 

Anyag: Csukás István: Sün 
Balázs- verses mese  
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
érzelmi nevelés  
Feladat: a jó testvéri kapcsolatok 
megláttatása a történetben, 
szókincsbővítés, ritmusérzék 
fejlesztés a rímek megéreztetésével  
Módszer: előadás, szemléltetés, 
beszélgetés  
Eszköz: síkbábok  

 

Megjegyzés: 

 

 

  

 
 
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. szeptember 27.- október 1. Sárga nagycsoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Ősz projekt: Őszi öltözködés  
 
Cél: tapasztalatok szerzése az őszi 
öltözködésről 
 
Feladat: Játékos cselekedtetés által az őszi 
ruhadarabok kiválasztása, megnevezése. 
Testséma fejlesztés. 
 
Feladat: beszélgetés és játékos cselekedtetés 
az őszi öltözködésről. 
 
Módszer: beszélgetés, játékos cselekedtetés, 
szemléltetés, képolvasás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: öltöztető baba, ruhadarabok 
 
 
 

Anyag: Süni 

Technika: kézimunka 

Cél: finommotorika, kézügyesség 

fejlesztése 

Feladat: előre kivágott süni sablonok 

betekerése fonallal a tüskék mentén, 

kitartó munkára ösztönözve minél 

alaposabb munkát végezzenek, rajzolják 

meg a süni arcát 

Differenciálás: A gyermekek fejlettségi 

szintjéhez igazodó segítségnyújtás és 

egyéni értékelés. A tehetségesebbek 

maguk vágják ki a sablonokat és 

ügyeljenek arra, hogy a süni egész teste 

legyen betekerve fonallal. 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 

tevékenységvégzés, segítségadás, 

differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 

értékelés 

Eszköz: rajzlap, olló, színes ceruza, fonal 

Anyag: Csukás István: Sün mese 
– versismétlés 
 
Cél: művészeti-irodalmi élményen 
belül vershallgatóvá nevelés, az új 
vers tanítása, elsődleges gyakorlása  
 
Feladat: A Süni óvodához tartozás 
erősítése,  
A sün életmódjának megismertetése 
a verssel, az ősz jellemző jegyeinek 
megláttatása a költői képekben.  
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
ismétlés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: süni kesztyűbáb  

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dal tanítása: Hej, 
vára… ÉNÓ 139. 
Dalismétlés: 
Jöttem karikán… (ÉNÓ 267) 

Csepp, csepp… ÉNÓ 223. 

 

Cél: Leljenek örömet az együttes 

éneklésben, dalos játékokban, 

való részvételben 

Feladat: nagymozgások 

fejlesztése köralakítással, 

szabálytudat fejlesztése játékok 

játszásával 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

ismétlés, ellenőrzés, 

megerősítés, hibajavítás, 

értékelés 

Zenehallgatás: Tekereg a szél… 

ÉNÓ 220. 

Eszköz: őszi falevelek 

 

Anyag: Vonalak, zárt vonalon 

belül és kívül lévő pontok. 

Hosszabb, rövidebb, 

ugyanolyan hosszú.  

 

Cél: Egyenes és görbe vonalak 

felismerése, megnevezése, 

nyitott és zárt vonalak 

felismerése, létrehozása  

 

Feladat: Testek lapjainak 

körberajzolása. Egyenes és 

görbe vonalakkal, nyitott és zárt 

vonalakkal ismerkedés a 

Macska – egér játék 

munkalapon és térben 

tárgyakkal. Gyöngysor fűzés  

Módszer: gyakorlás, 

megerősítés, hibajavítás, 

segítségadás, játékos 

tevékenykedtetés, számlálás, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: gyöngyök, fonalak, 

testek, formák, munkalap, 

színes ceruzák, körkötél  

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: 

Mi van a kosárban? 
termések felismerése, 
megnevezése 
tapintás útján  
 

 

 

Montessori: 

Séta során falevek, 

őszi termések 

gyűjtése 

 

 

Anyanyelvi: 

Hangutánzások: 

természet hangjai 

(eső, szél) 

Megjegyzés:    



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dalismétlés: 
Hej, vára… ÉNÓ 139. 
Jöttem karikán… (ÉNÓ 267) 

Mondókaismétlés:  
Badacsonyi rózsafán… ÉNÓ 8. 
Jákobnak volt… ÉNÓ 39. 
 
Cél: dalok ismétlése, ritmusérzék 

fejlesztése 

Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 

ismert mondókák ritmusának 

érzékeltetése dióval, dalok 

dallamának, szövegének 

gyakorlása 

Zenehallgatás:  

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 

hibajavítás, értékelés 

Eszköz: dió 

 

 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: 

Babák öltöztetése 

 

 

Montessori: 

Fakeretek: cipzáros, 

tépőzáras, gombolós, 

fűzős, kapcsos 

 

 

Anyanyelvi: 

Gyűjtő fogalmak 

keresése őszi 

ruhadarabok 

 

Megjegyzés: 

 

  Megjegyzés: 

 

 
 



Csukás István: Sünmese   —   vers 
Tüskéshátú sün barátom, 
Merre jártál, mondd, a nyáron? 
Itt az ősz, a lomb lehullt már, 
Most látlak, hogy előbújtál. 
Körmöd kopog, eliramlasz, 
Vigyázz, itt a tél, te mamlasz! 
De a sün nem jön zavarba, 
Belebújik az avarba. 
 
 
Lengyel Balázs: A csillagos sün 
 
Benedek szakasztott olyan kis sündisznó volt, mint a testvérei, akikkel együtt élt a nagy mogyoróbokor tövében. Vagy mit is 
mondok? Mégsem volt szakasztott olyan, mert neki egy kis fehér csillagocska nőtt a homlokán. Aggodalmaskodott is sünpapa és 
sünmama: "Mi lesz ebből a gyerekből?" 
De nem lett semmi. Benedek nőtt, növekedett, szépen, mint a többi hét sündisznógyerek. 
Múlt a nyár, jött az ősz. Dér lepte be a földet. 
- Miért van ilyen hideg? - kérdezte egyszer Benedek. 
- Mert jön a tél - felelte sünpapa. 
Benedek lehajtotta a csillagos fejecskéjét, s aztán egyszerre csak olyat kérdezett, milyet még soha sündisznócsemete nem 
kérdezett, mióta világ a világ: 
- Papa, miért van tél? 
De hát Benedek megtehette, neki csillag világolt a homlokán. 
Most már sünpapán volt a sor, hogy lábaira hajtsa a fejét, ami sünéknél kétségtelenül a gondolkodás jele, hiszen egy szülőnek 
mindent kell tudnia. 
- Hogy miért van tél? -mondta aztán elszontyolodva. - Én sem tudom, de megkérdezzük. 
Útnak indultak hát. Elöl sünpapa, sünmama, mögöttük Benedek, sorban a hét testvérével. Elmentek a nyúlhoz. A nyúl szörnyen 
okos nyuszi volt, fél fülét örökösen lekonyulva hordta, úgy figyelt minden neszre. 
- Miért van tél? - kérdezte tőle sünpapa. 
A nyúlnak még a másik füle is lekonyult, úgy elgondolkozott. Aztán azt mondta: 
- Bizonyára a szél hozza, várjatok, megkérdezem a szelet. S mikor jött a szél, nekiiramodott, és futott, futott, s versenyt futott vele. 
De bizony csak szomorúan tért vissza. 
- Nem tudja a szél se, csak beszél tücsköt-bogarat, telebúgta a fülem. S rázogatta keservesen tapsi füleit. - Menjetek a bagolyhoz, 
tán az éjszaka hozza a telet, ő beszélhet vele. 
Óriás, odvas fa mélyén lakott a bagoly. Szegény sünpapa egész álló nap kiáltozott neki, míg végre alkonyattájban meghallotta, s 
kijött az odújából. 
- Várjatok, reggelre megmondom - dörmögte a bagoly, s elszállt az éjszakába. Odalent a fa aljában csak lesték, mikor tér meg. De 
bizony a bagoly csak a hajnali derengésben tért haza. S akkor is nagy mérgesen rájuk kiáltott: 



- Hordjátok el magatokat, alkonyattól faggatom az éjszakát, s nem válaszol, csak kápráztatja a szemem hideg csillagfényével. 
Menjetek a vakondhoz, bizonyára a nyirkos, hideg föld rejtegeti a telet. 
Mentek hát a vakondhoz. Meg is lelték hamarosan, éppen egy túrás tetején. 
Kérdezd meg a földet - mondta neki sünpapa -, miért van tél. A vakond hunyorgott egynéhányat, s aztán eltűnt a föld alatt. Nem is 
kellett rá valami sokat várakozni, jött vissza egykettőre. 
- Süket a föld - mondta a vakond-, nem hallja, ha kérdezem. De ha jól meggondolom, hiába is kérdeznénk, hiszen nincs is olyan 
hideg idelenn. Nem, ő nem hozhatja a telet. A tél, régóta tudom, felülről jön. Menjetek a sashoz, kérdezze meg a naptól. 
A sas fészke pereméről fél szemmel nézett le a nyüzsgő süncsaládra. Aztán meglebbentette szárnyát, s mint egy óriás felhőárnyék, 
elszállt fölöttük. Szállt, szállt, magasabbra, egyre magasabbra, mindig szemközt a nappal, fel a felhők fölé. S mikor már olyan 
magasan járt, hogy a ritka levegőben szinte dérharmatosan áradt ki csőrén a lehelet, belekiabálta a tűző-forró napkorongba: 
- Miért van tél?! De a vére úgy dobolt a dobhártyáján, hogy nem értette a feleletet. 
Odalent ezalatt nagy hirtelen beállt a fagy. A süncsalád pedig beiszkolt a mogyoróbokor aljába, és beásta magát a puha levelek alá. 
Álomra hajtotta fejét a sünmama és sünpapa, meg a hét testvér. Benedek még morgott ugyan egyet-kettőt magában, hiszen azért 
volt csillagos; s aztán ő is elálmosodott és elaludt. És aludt, aludt, aludt, ki tudja, meddig aludt? 
Arra ébredt, hogy meg-megpercen körülötte az avar. Fölemelte orrocskáját, és nyomban vidámító jó szagokat érzett, erjedő, tavaszi 
szagokat. S ahogy figyelmesebben körülnézett, látta, hogy apró hóvirágocskák nyomkodják szét körülötte az avart, onnan a 
percenések. Kidugta fejét a vackából, s akkor eszébe jutott, amivel elaludt: miért van tél? 
Iramodott egyet, mert a lábacskái bizony meggémberedtek, s a mogyoró szélénél szembe találta magát egy kis hóvirággal, az már 
ki is dugta az avar alól a fejecskéjét. Benedek megszagolgatta, s akkor azt dünnyögte magában: „Azért, hogy eljöhessen a tavasz!" 
- Hogyan? Mit is mondtam? - riadt fel egyszerre. - Hüm, még lehet, hogy igazam is van! 
De szégyenkezve érezte, hogy ő már egy telet megért, komoly, felnőtt sün, és nem illik neki ilyen gyerekes dolgokkal foglalkoznia. 
Hogy miért van tél? - nem is gondolt rá soha többé! 
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