
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. szeptember 01 - 03. Zöld középső csoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: „Nyári élmények” 
 
 
Cél: kommunikációs képességek 
fejlesztése. 
 
Feladat: Közös beszélgetések 
élménybeszámolók a nyárról.. Fényképek, 
képeslapok nézegetése, képolvasás. 
Önfegyelem és beszédfegyelem erősítése 
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló 
 
Eszköz: fényképek, képek, a nyári természetről, 
tevékenységekről ( pl.nyári sportok…) 

Anyag: Nyári napok 
 
Technika: kézimunka 
 
Cél: Kézügyesség, finommotorika 
fejlesztése, szem- kéz koordináció 
elősegítése, kitartás és figyelem 
erősítése 
 
Feladat: Különböző sablonok színezése, 
kivágása, díszítése. Helyes ceruzafogás 
gyakorlása, olló és ragasztó 
használatának gyakorlása 
 
Differenciált fejlesztés: szükség és 
igény szerinti segítségnyújtás,  
 
Módszer: egyéni tevékenykedés, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszosvászon, különböző 
vastagságú ceruzák, zsírkréták, Montessori 
sablonok  

Anyag: Csukás István: Sün Balázs –
verses mese 
ismétlés 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
 Feladat: érzelmi nevelés: testvéri 
gondoskodás és 
 szeretet kiemelése 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, 
 magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés, dicséret 
Eszköz: süni bábok 
Anyag: Szutyejev - A kis hajó – 
meseismétlés 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: közös munka és 
összefogás erejének kiemelése 
 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: fakanál bábok 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: A kiscsoportban tanult és a 
gyerekek által kért körjátékok, dalos 
játékok felevenítése, ismétlése 
„Sünis” mondóka és a Süni induló 
ismétlése 
 
Cél: a zene szeretetére, 
zenehallgatóvá nevelés  
 
Zenei feladat: Ritmusérzék 
fejlesztés: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése ismert dalos 
játékokban és mondókákban-
egyenletes utánzó mozgásokkal, 
tapssal, körbejárással 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, 
magyarázat, segítségnyújtás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: süni bábok, fejdíszek 
 
Zenehallgatás: CD hallgatás: 
GryllusVilmos: Szúrós gombóc… 

 Anyag: Térészlelés 
fejlesztése, udvar adta 
lehetőségek kihasználása 
Cél: nagymozgás fejlesztés, 
mozgáskoordináció fejlesztés, 
testséma fejlesztése, kondíció 
fejlesztése 
Feladat: egyensúlyérzék 
fejlesztés, mászás 
technikájának megerősítése 
gyakorlással, állóképesség, 
gyorsaság fejlesztése a futó, 
fogó játékoknál 
Módszer: feladatadás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: udvarunk berendezési 
tárgyai, eszközei 
 

Szimulációs játék: 
„Nyaral a család” 
- nyári élmények 
eljátszása 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység: Nyári 
puzzle (a Négy évszak 
kirakóból), hajóforma 
körbefűzése,  
 
 
 
 
Anyanyelvi: Nyári 
élmények elbábozása  

Megjegyzés: 

 

 

   



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

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: „Nyári élmények” 
 
 

Cél: kommunikációs képességek 
fejlesztése. 
 
Feladat: Közös beszélgetések 
élménybeszámolók a nyárról.. Fényképek, 
képeslapok nézegetése, képolvasás. 
Önfegyelem és beszédfegyelem erősítése 
 

Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló 
 

Eszköz: fényképek, képek, a nyári természetről, 
tevékenységekről (pl.nyári sportok…) 

Anyag: Az én jelem 
Technika: gyurmázás 
Cél: finommotorika kézügyesség 
fejlesztése, szem-kéz koordináció 
fejlesztése, kreativitás, fantázia 
fejlesztése 
Feladat: gyurma alakításának 
gyakorlása: sodrás, nyújtás, lapítás 
technikájának gyakorlása 
Differenciált fejlesztés: szükség és 
igény szerinti segítségnyújtás,  
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés 
feladatvégzés, irányítás, differenciálás,  
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gyurma, gyurma tábla, sodrófa, 
különböző formák 

Anyag: A sün, akit meg lehetett 
simogatni – új mese 
 
Cél: irodalmi élménynyújtás 
Feladat: Érzelmi nevelés: 
kedvesség, gondoskodás 
megláttatása, családi szeretet 
fontosságának kiemelése 
Módszer: ismétlés, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: sün kesztyűbáb 
Anyag: Weöres Sándor Keskeny 
út… - új vers 

Cél: vers szövegének gyakorlása 

Feladat: nyelvtörő vers szövegén 
keresztül hangképzés memória 
fejlesztése 

Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: képek 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dal, dalos játékok, 
mondókák ismétlése: 
Hej Gyula ÉNÓ.34.  
Süss fel nap… ÉNÓ 270. 
Én kis kertet kerteltem ..ÉNÓ 64. 
Elaludt az álmos cica… ÉNÓ 185.  
Cél: zenei ízlésformálás- esztétikai 
nevelés 
Zenei feladat: Ritmusérzék 
fejlesztés: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése az ismert 
mondókákon és dalos játékokon 
játékos utánzó mozdulatokkal 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, 
magyarázat, segítségnyújtás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Zenehallgatás: 
„A természet hangjai” CD-ről a 
vízcsobogásos rész meghallgatása 
Eszköz: Papírvirág, CD lejátszó 

Anyag: 

Cél: 

Feladat: 

Módszer: 

Eszköz: 

 

Anyag: Futás tempóváltással, 
egyensúlyozás. 
Szalaggyakorlatok. 
Cél: nagymozgás és 
finommotorika fejlesztése, 
testséma fejlesztése, 
egyensúlyérzék fejlesztése, 
szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése 
Feladat: Gyorsaság, 
ügyesség, állóképesség, 
összerendezett mozgás 
elősegítése. 
Módszer: feladatadás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: udvarunk 
berendezései és 
játékeszközei, babzsák minden 
gyermek részére 
 

Szimulációs játék: 

Strandolunk – 
szerepjáték 

 

 

Montessori 
tevékenység: 

Napforma- körbe 
csipeszelése- ismétlés 

 

 

Anyanyelvi: 

Figyelemfejlesztő játékok 
a gyermekek nevével, 
jelével 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. szeptember 13 - 17. Zöld kiscsoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: „Középsősök lettünk” 
 
Cél: a középső csoport szokás- 
szabályrendszerének megismer te tése,  
megerősítése 
 
Feladat: - változások óvodai életünkben- 
beszélgetés, és  
a gyermekek visszaszoktatása a nyári zárás 
után a Süni Óvodákhoz. Új óvodások 
befogadása, a pozitív példamutatás 
jelentőségének megbeszélése, új óvodai 
dolgozók megismertetése 
 
Módszer: beszélgetés, megerősítés, 
élménybeszámolók 
Eszköz: a csoportszoba és környezetünk 
tárgyai, eszközei, Pöttyös Panni az óvodában- 
mesekönyv képei, illusztrációi 

Anyag:  „Középsős lettem” 
 
Technika: rajzolás emlékezet alapján 
 
Cél: emberábrázolás gyakorlása 
 
Feladat: testséma fejlesztés, 
finommotorika, szem- kéz koordináció 
fejlesztése, 
a megfelelő ceruza és zsírkréta fogás 
erősítése 
 
Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás, az ügyesebbek 
próbálkozzanak a vonal vagy körvonal 
séma rajzolásával, a ruházat díszítésével 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés 
feladatvégzés, irányítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés, 
 
Eszköz: rajzlap, színes ceruza vagy 
színes zsírkréta tetszés szerint 

Anyag: Szutyejev: Okoska botocska – 
meseismétlés 
 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
mesehallgatóvá nevelés, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: Mese történetének 
megismerése, segítőkészség, 
gondoskodás megláttatása, süni 
okosságának kiemelése 
 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: süni és nyuszi báb 
Anyag: Csukás István: Sün Balázs –
verses mese 
ismétlés 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
 Feladat: érzelmi nevelés: testvéri 
gondoskodás és 
 szeretet kiemelése 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, 
 magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés, dicséret 
Eszköz: süni bábok 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dalos játékok felevenítése, 
ismétlése 
  
Süss fel nap… ÉNÓ 270. 
Én kis kertet kerteltem…ÉNÓ 64.  
Fehér liliomszál…ÉNÓ 124. 
 
Cél: a zene szeretetére, 
zenehallgatóvá nevelés 
 
Zenei feladat: Ritmusérzék 
fejlesztés: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése ismert dalos 
játékokban és mondókákban- 
egyenletes utánzó mozgásokkal, 
tapssal, körbejárással 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, 
magyarázat, segítségnyújtás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: fejdíszek 
 
Zenehallgatás: CD. Kaláka-  

 Anyag: Térészlelés 
fejlesztése, udvar adta 
lehetőségek kihasználása 
 
Cél: nagymozgás fejlesztés, 
mozgáskoordináció fejlesztés, 
testséma fejlesztése, kondíció 
fejlesztése 
 
 
Feladat: egyensúlyérzék 
fejlesztés, mászás 
technikájának megerősítése 
gyakorlással, állóképesség, 
gyorsaság fejlesztése a futó, 
fogó játékoknál 
 
Módszer: feladatadás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
 
Eszköz: udvarunk berendezési 
tárgyai, eszközei 
 

Fejlesztő:  új 
szabályjátékok 
bevezetése 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység: 
Érzékelés- észlelés 
fejlesztő eszközökkel 
való tevékenykedés, 
gyakorlás, ismétlés 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Játékos nyelvi 
gyakorlatok a gyermekek 
nevével, óvodai,jelével 
kapcsolatosan.  

Megjegyzés: 

 

   

 



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

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Montessori- Ismerkedés 
városunkkal, kerületünkkel, közvetlen 

környezetünkkel 

Cél: Ország, város, kerület, utca, térkép 
fogalmának tudatosítása. 

Feladat: Ismerkedés az utcanevekkel, 
jelentősebb épületekkel. Térkép, Montessori 

atlaszok, földgömb, annak jelentősége, haszna. 
Szókincsbővítés, ismeretek bővítése. 

Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
ismeretnyújtás, megerősítés, cselekedtetés, 

képolvasás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Montessori atlaszok, földgömb, 

Tablet-Google térkép 

Anyag: Terepasztal készítés 
Technika: barkácsolás, festés, ragasztás 

Cél: Esztétikai nevelés, 
színérzékfejlesztés. Finommotorika 

fejlesztése. Egyéni fejlettségi szintnek 
megfelelően alakuljon ki bennük a 

rendező, komponáló, térbeli tájékozódó 
képesség. 

Feladat: Ecsettel történő festés 
technikájának gyakorlása papír 

hasábokon, ház jellegzetességeinek 
megjelenítésével. Házak felragasztása a 
terepasztalra. Tiszta munkára szoktatás. 

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés 
Differenciált fejlesztés: igény és 

szükség szerinti segítségnyújtás, szóbeli 
irányítás. 

Eszköz: előre elkészített fehér papírral 
bevont házalap, viaszosvászon, rajzlap, 

ecset, kistálkák, színes tempera, 
papírtörlő, folyékony ragasztó 

Anyag: Weöres Sándor Keskeny 
út… - versismétlés 

Cél: vers szövegének gyakorlása 

Feladat: nyelvtörő vers szövegén 
keresztül hangképzés memória 

fejlesztése 

Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: képek 
Anyag: Kiskakas 

gyémántfélkrajcárja – mese 
ismétlés 

Cél: mesehallgatóvá nevelés, 
irodalmi élménynyújtás, 

szókincsbővítés 
Feladat: érzelmi nevelés: az 

irigység, kapzsiság negatívumának 
kiemelése a császár jellemzésében 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret 
Eszköz: kakas báb 

 
Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Mondóka ismétlések: 
Poros úton kocsi zörög ÉNO 52. 

Erre kakas… ÉNÓ 26 
Dalok ismétlése: 

Süss fel, nap… ÉNO.270. Csepp, 
csepp csepereg… Túrót ettem…, 

Tekeredik a kígyó…, 
 

Cél: a zene eszközével formáljuk a 
gyermekek személyiségét, 

felkeltsük érdekélődésüket a zene 
iránt. 

Zenei feladat: Hallásfejlesztés: 
halk- hangos érzékeltetése ismert 

dalokon, mondókán 
Zenehallgatás: Négy vándor jár- 

óvónő éneke ÉNO.318. 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: nap fejdísz, kendő, alma 

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 

Anyag: futó, fogó játékok az 
udvaron 

Játék: Autók a garázsba… 
parkolóba 

Hídon/ keskeny sávon/ 
közlekedés 

Tűz, víz, repülő… 
Vigyázz jön a róka- játék 

Cél: nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése. Változatos 

mozgásformák megismerése, 
megszerettetése. Gyorsuló futás 
gyakorlása, térészlelés fejlesztés 

térírányok követésével, térben 
való biztonságos mozgással. 
Feladat: óvatosan, a vonalat 
követve menjenek végig az 

akadálypályán a térirányt követve, 
bátor hozzáállás erősítése 

Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, ellenőrzés, 

értékelés, gyakorlás, 
segítségnyújtás, hibajavítás, 

differenciálás 
Eszköz: udvar berendzése, 

bólyák, karikák 

Játék: Közlekedési 
játékok a barkácsolt 

terepasztalon. 
 
 
 
 
 
 
 

Montessori: 
Montessori 

atlaszok, földgömb 
értelmezése 

 
 
 
 

Anyanyelvi nevelés: 
Hangutánzó gyakorlatok 

a társadalmi 
környezetből-közlekedés 

-autó, motor, vonat, 
hajó… 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. szeptember 27 – október 01. Zöld középső csoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Állatok világnapja 1. – Háziállatok, 
vadállatok 

Cél: Állatok védelmére, szeretetére való 
nevelés, madarak megfigyelése óvoda környéki 
séta során 

Feladat: Ismerkedjenek a vadon élő és házi 
állatok neveivel, tudjanak különbséget tenni 
közöttük, ismerkedjenek kicsinyeikkel, halljanak 
az állatok életmódjáról, táplálkozásukról, 
legyenek tisztában az állatok gondozásának, 
felelősségével, védelmük fontosságával, udvari 
játék során figyeljék meg környezetünkben lévő 
madarakat 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, játékos 
cselekedtetés, megfigyelés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: ismeretterjesztő állatos képeskönyvek, 
állatokkal kapcsolatos játékeszközök 

Anyag: Az én állatkertem 
Technika: vágás, ragasztás 
 
Cél: szem-kéz koordináció, 
finommotorika, kézügyesség fejlesztése, 
valósághű ábrázolásra való törekvés az 
állatok jellemzőinek megjelenítésével 
Feladat: különböző sablonok 
segítségével különböző állatok 
kialakítása vágással, ragasztással, 
színezéssel, állatok jellemző jegyeinek 
megjelenítése 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, szóbeli és tevőleges 
segítségadás. Az ügyesebb gyermekek 
sablonok nélkül, rajzolással is 
elkészíthetik az állatokat. 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: ragasztó, olló, színes ceruza, 
rajzlap 
 

Anyag: Kiscsoportban megismert 
állatos mesék ismétlése: 
A kecskegida és a farkas 
A kismalac és a farkasok 
Két kicsi bocs meg a róka 
Cél: irodalmi élménynyújtás a 
mesék ismétlése által 
Feladat: állatok életmódjának 
megerősítése a meséken keresztül 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: fabábok, kesztyűbábok 
Anyag: Gazdag Erzsi – A kis 
kakas rézgarasa - új vers 
 
Cél: közös gyakorlás során a vers 
szövegének elsajátítása 
Feladat: vers szövegének 
megismertetése, gyakorlása, 
játékos mozdulatokkal kísérése, 
rövid és hosszú távú emlékezet 
fejlesztése, szókincsbővítés 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: kutya báb 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Kiscsoportban tanult állatos 
dalok, mondókák ismétlése: 
 
Dalok: 
Csiga, biga told ki… ÉNÓ 63. 
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ 203. 
Eresz alól… ÉNÓ 228. 
Mondókák: 
Dirmeg, dörmög… ÉNÓ 13. 
Erre kakas… ÉNÓ 26. 
 
Cél: ismert dalok és mondókák 
szövegének gyakorlása által zenei 
élményhez juttatás 
Feladat: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése utánzó mozgásokkal 
a dalok, mondókák segítségével 
Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: csiga, maci fejdísz 
 
Zenehallgatás: A part alatt… 
Törzsök 25. 
 

Anyag: Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
összeméréssel, számlálással, 
magasabb, alacsonyabb, 
ugyanolyan magas 

Cél: számolási képesség 
fejlesztése 

Feladat: játékos cselekedtetés 
során várépítés, toronyépítés 
különböző magasságú 
építőelemekkel, számosság 1-5-
ig 

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

Eszköz: különböző hosszúságú 
fa építőelemek, minimat állatok 

Anyag: Szökdelések, 
átlépések, mászások 
egyszerűbb karika 
alakzatokon  
Futójátékok karikák 
felhasználásával 
Cél: Nagymozgás fejlesztés 
szökdeléssel, átlépésekkel, 
mászással, gyorsaság és 
ügyesség elősegítése  
Feladat: Testséma fejlesztés a 
testrészek ismeretének 
megerősítésével, testrészek 
megmozgatásával. Járások, 
futások, ugrások, mászások 
váltakozásával egyensúlyérzék 
fejlesztése, szem-kéz, szem-
láb koordináció fejlesztése. 
Térészlelés fejlesztése a 
térirányok követésével. 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
segítés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés  
Eszköz: karikák, földre 
megrajzolt körök, körkötél 

Játék: 
Állatkert építése 
 
 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység: 
Formák fűzése: maci, 
csiga, cica 
 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés: 
Hangutánzó gyakorlatok: 
állatok hangja: kígyó, 
csacsi, bagoly - magas–
mély és halk–hangos 
megkülönböztetéssel 
Állatok mozgásának 
utánzása 

Megjegyzés: 

 

   

 


