
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 02. – 05. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

1. Anyag: Ősz projekt- Költöző 
madarak, téli álmot alvó állatok 

2.  
Cél: ismeretek bővítése a költöző 

madarak és téli álmot alvó állatok 

szokásairól, téli életmódjukról, 

étkezéséről 

Feladat: új ismeretek szerzése a 

téli álmot alvó állatokról és a 

gólyáról. A meglévő ismereteikkel 

járuljanak hozzá a közös 

beszélgetéshez, képolvasáshoz, 

élménybeszámolóhoz 

Módszer: ismeretnyújtás, 

beszélgetés, szemléltetés, 

képolvasás, élménybeszámoló, 

játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: IKT eszközök felvételei, 

hanganyagai, képek, madáretető, 

madáreleség, munkalap 

1.) Anyag: „Gólya a kéményen” 
2.) Technika: kézimunka 
3.)  

Cél: kézimunka technikájának 

megerősítése, a madár formájának, 

jellemző jegyeinek kimutatása az 

alkotásukban 

Feladat: sablonrajz elkészítése, vágás 

pontosítása, ragasztás megerősítése, saját 

produktum létrehozása 

Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségadásban, irányításban, 
eszközhasználatban. 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

gyakorlás, megerősítés, feladatadás, egyéni 

tevékenykedés, differenciálás, ellenőrzés, 

javaslattétel, értékelés 

Eszköz: Papírhenger, papírtányér, stiftes 
ragasztó, fehér és színes papír, olló 

Anyag: Hosszú lábú gólya bácsi -új 

mondóka 

Cél: új mondóka szövegének tanítása, a népi 

nyelvezet átadása, szókincsbővítés 

Feladat: a gyakorlás során pontos szövegű 

versmondásra, érthető előadásra törekedtetés 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 

hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: gólya és béka síkbáb 
 

Anyag: Móra Ferenc: A cinege cipője- új 
vershallgatás 

Cél: irodalmi élménynyújtás a vershallgatás 
által, szókincsbővítés 

Feladat: ismeretek nyújtása a költöző 
madarakról 

Módszer: előadás, vershallgatás, beszélgetés, 

ismeretek nyújtása, szemléltetés, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: szemléltető kép 

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: Nincs szebb 
madár… 

Dalismétlések: 
Boglya tetején… (internet) 
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ 
Fecskét látok…ÉNÓ 188 

Mondóka ismétlések: 

Egyedem, begyedem bébicske… 

Dirmeg dörmög… ÉNÓ 13 

Madarak voltunk… ÉNÓ 46  
 
Cél: új dalos játék dallamának, 
szövegének, játékmódjának tanítása, az 
ismétlő dalok, mondókák megerősítése 
gyakorlással 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
kialakítása, megtartásának megerősítése, 
tempótartás megerősítése 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: gólya síkbáb, mackó és sün 
kesztyűbáb 
 
Zenehallgatás: Gólya, gólya gilice- 
óvodapedagógus előadása 

Anyag: Hosszúságmérés 
különböző egységekkel 
 
Cél: Hosszúságok 
megkülönböztetésének, 
összehasonlításának gyakorlása 
szalagokkal, rudakkal 
Feladat: 
Hosszabb, rövidebb, 
ugyanolyan hosszú 
megállapítása, felismerése, 
gyakoroltatása becsléssel, 
méréssel, játékos 
cselekedtetésekkel 
Montessori Piros rudak 
bevezetése 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: színes rúdkészlet, 
Montessori Piros rudak eszköz, 
szalagok 

Anyag: Futás, kúszás, 
csúszás - közben bújás, 
akadályátlépés 
 
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése 
mozgásos feladatok és 
játékok során.  
 
Feladat: Szem-láb 
koordináció fejlesztése 
kötél átugrásával, 
testséma fejlesztése 
testzónák alakítása. 
Térirányok felismerése, 
követése a térben- 
térészlelés fejlesztés  
 
Módszer: bemutatás, 
gyakorlás, önálló 
feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: kötél, akadályok  

Fejlesztő játék: 
konstruáló, 
építőjáték az 
elkészült gólyáknak 
(ház, kémény, 
villanyoszlop 
építés) 
 
 
 
Montessori:  
Piros rúdak 
eszközével 
hosszúságmérések 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Repül a, repül a… 
játék 
 
 

Megjegyzés:   

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 02. – 05. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

3. Anyag: Ősz projekt- Költöző 
madarak, téli álmot alvó állatok 

4.  
Cél: Ismeretek nyújtása a költöző 

madarakról és a téli álmot alvó 

állatokról.  

Feladat: Közös beszélgetés, 

képolvasás által szerezzenek új 

ismereteket a téli álmot alvó 

állatokról és a költöző madarakról – 

azok külső jegyeiről, 

táplálkozásukról, életmódjukról, 

szokásaikról. 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, megfigyelés, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, 

segítségadás, ellenőrzés, dicséret 

 

Eszköz: Laptop, madarakról és téli 

álmot alvó állatokról rövid 

videófelvétel, szemléltető képek, 

illusztrációk, síkbábok 

Anyag: Gólya körlapokból 
Technika: kézimunka 
 
Cél: Kézimunka technikájának gyakorlása, 
megerősítése a vizuális fantáziájuk és 
kézügyességük segítségével 
 
Feladat: különböző méretű körlapok kivágásának és 
pontos félbehajtásának gyakorlása, majd azok 
elhelyezésével és papírra történő felragasztásával a 
gólya forma kialakítása. Megfelelő ollóhasználat 
gyakorlása, tiszta munkavégzésre szoktatás a 
ragasztás során. Finommotorika, térbeli látás 
erősítése. 
Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás. Az ügyesebbektől pontosabb vágást 
várunk el, tiszta ragasztást. 
 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, magyarázat, 

segítségnyújtás, javaslattétel, gyakorlás, 

megerősítés, feladatadás, egyéni tevékenykedés, 

differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, értékelés 

Eszköz: stift ragasztó, fehér, fekete, zöld, piros színű 
papírok, olló, rajzlap 
 

Anyag: Balla Piroska: Sünik 
álma (Internet)- új vers 
Weil- Jakob Márta: Süni Samu 
fázik- versismétlés középső 
csoportból (Internet)  
 
Cél: Új vers szövegének 

elsődleges elsajátítása és az 

ismétlő vers szövegének, szép 

előadásmódjának megerősítése 

az irodalmi élménynyújtás által. 

Szókincsbővítés. 

Feladat: Őszi hangulat 

fenntartása és a téli álomra 

készülő kisállatok életmódjának, 

szokásainak bemutatása a 

verseken keresztül 

Módszer: beszélgetés, előadás, 

magyarázat, szemléltetés, 

gyakorlás, megerősítés, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: szemléltető képek az 
őszről és a sünökről 

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:  
Dalismétlések: 
Boglya tetején…(internet)   
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ  
Fecskét látok…ÉNÓ 188 

Mondóka ismétlések: 

Nincs szebb madár… 

Egyedem, begyedem bébicske… 

Dirmeg dörmög… ÉNÓ 13 

Madarak voltunk… ÉNÓ 46  
 
Cél: az ismétlő dalok, dalos játékok 
dallamának, szövegének, játékmódjának 
megerősítése gyakorlással, a mondókák 
gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: ritmusfejlesztés: kettős lüktetés 
érzékeltetése az ismert mondókákban 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: gólya síkbáb, mackó és sün 
kesztyűbáb 
Zenehallgatás: Kaláka együttes: A cinege 
cipője- IKT eszközön 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyag: Futás, kúszás, 
csúszás - közben bújás, 
akadályátlépés 
 
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése 
mozgásos feladatok és játékok 
során.  
 
Feladat: Szem-láb koordináció 
fejlesztése kötél átugrásával, 
testséma fejlesztése testzónák 
alakítása. Térirányok 
felismerése, követése a térben- 
térészlelés fejlesztés  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, 
ellenőrzés, javítás, értékelés, 
dicséret  
 
Eszköz: kötél, akadályok 

Fejlesztő:  
gólya, fecske puzzle 
eszközzel 
tevékenykedés 
 
 
Montessori:  
különböző formák, 
alakzatok kitevése 
vadgesztenyékkel- 
vonalvezetések 
gyakorlása őszi 
terményekkel 
 
 
Anyanyelvi nevelés: 
találós kérdések téli 
álmot alvó állatokról 
(melyik költöző madárra 
gondoltam? Melyik téli 
álmot alvó kisállatra 
gondoltam) 

Megjegyzés:    

 
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 08. – 12. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz jelesnapja: 
Márton nap (2021. nov. 11.) 
 

Cél: Márton napi 
hagyományok 
megismerése, 
hagyományápolás 
beszélgetésekkel, 
képolvasásokkal, 
élménybeszámolókkal 
 
Feladat: a hagyományhoz 
fűződő tevékenységek, 
szokások megismertetése a 
gyerekekkel, legendák 
mesélés 
 
Módszer: beszélgetés, 
mesélés, képolvasás, 
szólásmondások, 
énekelgetés, zenehallgatás, 
versek, mondókák 
meghallgatása a Jeles 
naphoz fűződően. 
 
Eszköz: libás képek, 
Márton napi lámpás, 
vesszők 

4.) Anyag: Márton-napi liba 
5.) Technika: papírgyűrés, ragasztás  
6.)  

Cél: gyűrés technikájának erősítése, 
sablonrajz gyakorlása, libakép készítés papír 
zsebkendő tépéssel és ragasztással 
 
Feladat: a lúd jellemzőinek (forma, szín, 
testrészei) kialakítása, 3 ujjal történő 
papírgyűrés, golyóvá formálás és ragasztás 
technikájának megerősítésével 
Differenciálás: az ügyesebbektől precízebb 
feladatvégzést, alkotást várunk el 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
szemléltetés, bemutatás, magyarázat, 
segítségnyújtás, differenciálás, ellenőrzés, 
javaslattétel, értékelés 
 
 
Eszköz: fehér fénymásoló papír, ragasztó, 
rajzlap, színes papír, papírzsebkendő 

Anyag: Vörös Judit: Márton nap 
Szalayné Komlósi Gizella: Márton napján 

Libator- vershallgatások (Internetről) 

Cél: a jeles nap hangulatának megerősítése a 

vershallgatásokkal, szókincsbővítés 

Feladat: Márton naphoz kötődő hagyományok, 

szokások megismerése a vershallgatások során 

Módszer: előadás, vershallgatás, beszélgetés, 

képolvasás 

Eszköz: Márton napi szemléltetőképek, színező 

lapok 

Anyag: Varga Katalin: Liba bál- új verses 
mese 
(Gőgös Gúnár Gedeon c. könyv 15. oldal) 
 
Cél: mesei fantázia, beleélő képesség fejlesztése 
a mese történetét követve. Szókincsbővítés 
 
Feladat: a liba bál hangulatának átélése, a libák 
sorsának követése a róka megjelenésével, 
tanulság levonása 
 
Módszer: előadás, mesehallgatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a mesekönyv illusztációja, mese 
szemléltetető képei 

Megjegyzés:   

 

 
 

https://www.poet.hu/szerzo/Szalayne_Komlosi_Gizella


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: Hatan vannak a mi 
ludaink… ÉNÓ    -új dalos játék 
tanítása 
Dalos játék ismétlés: Gyertek 
haza ludaim- ÉNÓ 76. 
Mondóka ismétlés: Nincs szebb 
madár… ÉNÓ. 48., Madarak 
voltunk…ÉNÓ. 46. 
Cél: zenei élménynyújtással új dal 
tanítása, az ismétlő dal és 
mondókák megerősítése 
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
gyors -lassú érzékeltetése 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: kisdobok, csörgők, lúd 
fejdísz 
 
Zenehallgatás: Egyél libám egyél 
már - óvodapedagógus előadása 

Anyag: Sorszámok, sorozatok 

előállítása. Sorszámlálás 

 
Cél: sorszámlálás és a sorszámok 
megnevezésének gyakorlása 
 
Feladat: sorszámlálás 
gyakoroltatása a játékos 
cselekedtetések által, tárgyak, 
eszközök sorozatba rendezésével, 
sorszámnevek gyakorlása 
Mi változott meg? - játék 
 
Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, 
differenciálás, megerősítés, 
játékos cselekedtetés, 
összehasonlítás, 
megkülönböztetés, ellenőrzés, 
differenciálás, értékelés 
 
Eszköz: csoportszoba 
játékeszközei, tárgyai, munkalap, 
feladatlap, Montessori: Orsós 
doboz eszköze 

Anyag: Függés célba ugrással.  
Futó, fogójátékok bordásfal 
felhasználásával 
Cél: függés technikájának 
gyakorlása, megerősítése, 
bátorság növelése, „félelmük” 
legyőzése.  
 
Feladat: térészlelés fejlesztése, 
térirányok követésével, 
bemozgásával. Finommotorika, 
kézügyesség, szem-kéz 
koordináció fejlesztése eszközök 
különböző fogásával. Alaklátás 
fejlesztése testrészekkel alakzatok 
formálásával. Testséma fejlesztés. 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés), 
differenciálás, hibajavítás.  
 
Eszköz: bordásfal, karikák, 
ugrószőnyegek   

Fejlesztő játék: 
Márton napi liba 
ujjbáb készítése 
 
 
 
 
 
Montessori:   
Montessori: Orsós 
doboz eszközével 
tevékenykedés 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szókeresés L 
hanggal (liba, lúd, 
labda, lábas, lepke 
stb.) 
Libatoll fújása- 
légzőgyakorlat 

Megjegyzés:  

 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 08. – 12. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz jelesnapja: Márton nap 
(2021. nov. 11) 
 

Cél: Márton napi hagyományok 
megismerése, hagyományápolás 
beszélgetésekkel, képolvasásokkal, 
élménybeszámolókkal 
 
Feladat: a hagyományhoz fűződő 
tevékenységek, szokások 
megismertetése, legendák mesélése 
 
Módszer: beszélgetés, mesélés, 
képolvasás, szólásmondások, 
énekelgetés, zenehallgatás, versek, 
mondókák meghallgatása a Jeles naphoz 
fűződően. 
 
Eszköz: IKT eszközök, felvételek 
ismeretterjesztő videók, szemléltető 
képek, libás zenehallgatások felvételei… 
 

Anyag: Márton-napi liba 
7.) Technika: dugónyomat vagy rizs szórás tetszés 

szerint 
8.)  

Cél: finommotorika és kézügyesség fejlesztése, 

dugónyomat/risz szórás technikájának 

megerősítése, belelátó képesség fejlesztése 

Feladat: a libaforma és külső jellemző jegyeinek 

kialakítása, megjelenítése dugónyomattal/rizs 

szórással 

Differenciálás: tetszés szerint választhatnak 

technikát.Az ügyesebbek szorosabban nyomják a 

libaformára a dugónyomataikat és tisztábban 

dolgozzanak a festékkel, ragasztóval, rizzsel. 

Mindkét technikát megcsinálhatják kedvük szerint. 

Módszer: szemléltetés, gyakorlás, feladatadás, 

differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, értékelés 

Eszköz: sötét lap háttérnek, fehér temperafesték, 
parafadugó, kistálka, viaszos vászon 
 

Anyag: Varga Katalin: Liba 
bál- verses mese ismétlés 
(Gőgös Gúnár Gedeon c. 
könyv 15. oldal) 
 
Cél: irodalmi élménynyújtáson 
belül a mesei fantázia 
fejlesztése a mese történetét 
követve. Szókincsbővítés 
 
Feladat: a liba bál örömteli, 
majd sajnálatos végű 
hangulatának átélése, 
követése - a tanulság 
levonásával 
 
Módszer: előadás, 
mesehallgatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mese szemléltetető 
képei, liba 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 játék ismétlések: Hatan vannak a 
mi ludaink… ÉNÓ    Gyertek haza ludaim-  
ÉNÓ 76. 
Boglya tetején…(Internet) 
Mondóka ismétlések: Nincs szebb 
madár… ÉNÓ. 48., Madarak 
voltunk…ÉNÓ   , Két kis kakas… ÉNÓ 40 
 
Cél: zene szeretetére nevelés, a tanult 
dalok és mondókák szövegeinek, 
dallamának, ritmusának, 
előadásmódjának megerősítése 
gyakorlással 
 
Feladat: ritmusfejlesztés: a mondókák 
ritmusának tapsolása 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: liba fejdísz, gólya kép 
 
Zenehallgatás: Márton napi gyerekdalok 
Yotube-ról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyag: Függés célba ugrással.  
Futó, fogójátékok bordásfal 
felhasználásával 
 
Cél: függés technikájának 
gyakorlása, megerősítése, 
bátorság növelése, „félelmük” 
legyőzése.  
 
Feladat: térészlelés fejlesztése, 
térirányok követésével, 
bemozgásával. Finommotorika, 
kézügyesség, szem-kéz 
koordináció fejlesztése eszközök 
különböző fogásával. Alaklátás 
fejlesztése testrészekkel alakzatok 
formálásával. Testséma fejlesztés. 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés), 
differenciálás, hibajavítás.  
 
Eszköz: bordásfal, karikák, 
ugrószőnyegek   

Fejlesztő:  
liba befestett 
tenyérnyomatból- 
ábrázoló tevékenység 
 
 
 
 
Montessori:  
Állatok és eledeleik 
eszközzel 
tevékenykedés- 
háziállatok területe 
(liba) 
 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés: 
szógyűjtő játék 
háziszárnyasokkal, 
azok hangjának 
utánzása (liba, tyúk, 
kakas, csibe, kacsa) 

Megjegyzés:  

 

 

  

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 15. – 19. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz projekt: kerti 

munka az udvaron 

Cél: az őszi kerti munkavégzések 

fontosságának megismertetése, 

gyakorlása, az avargyűjtés 

munkafolyamatának 

megismerése- munkára nevelés 

Feladat: avar gyűjtése, 

növények, rovarok, bogarak 

megfigyeltetése a kerti munkájuk 

során. „Kertészkedők vagyunk”. A 

kerti szerszámok 

hatékonyságának és megfelelő, 

balesetmentes használatának 

megerősítése 

Módszer: tapasztalatszerzés, 

önálló tevékenykedés, 

beszélgetés, megfigyeltetés, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: seprűk, gereblyék, 

kosarak, vödrök, gyűjtőzsákok 

Anyag: „Kiskertészek voltunk” 
Technika: élményrajz 
 
Cél: grafomotoros mozgás, finommotorika 
fejlesztése, vizuális emlékezet és képzelet 
erősítése. Emberábrázolás fejlesztése 
önmaguk és társaik megrajzolásával. 
 
Feladat: jelenítsék meg rajzolásukban az 
emlékképeik alapján a kerti 
munkavégzésüket, udvarunk környezetét, a 
munkavégzésükhöz használt kerti 
szerszámokat és a munkálkodó gyerekeket. 
Differenciálás: a kerti munkáról készült 
fényképek megmutatásával emlékképeik 
felidézése, javaslattétel, segítés szükség és 
igény szerint. Az ügyesebbek 
részletesebben dolgozzák ki rajzaikat! 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló, 
színesceruza                                                                                                                 

Anyag: Nemes NagyÁgnes: Gesztenyefa 
levél, Dénes György: Diószegi dió -
versismétlés, Gesztenye, gesztenye…- 
mondóka ismétlés középső csoportból 
Cél: irodalmi élménynyújtás, szókincsbővítés  
 
Feladat: ismert versek és a mondóka 
szövegének, ritmusának, előadásmódjának 
megerősítése 
 
Módszer: előadás, gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés   
 
Eszköz: kis zsák, vadgesztenyék 

Anyag: Zelk Zoltán: Őszi mese- új mese 

(internet) 

Cél: az ősz jellemzőinek megerősítése 
mesehallgatás által, mesehallgatóvá nevelés, 
szókincsbővítés 

Feladat: mesei fantázia, beleélő képesség 
fejlesztése a mese történetének 
elképzelésével, az őszi falevél útjának 
kisérésével  

Módszer: mesehallgatás, előadás, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: őszi színes falevél  

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:  
Dalismétlés: 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ 104. 
Lipem, lopom… ÉNÓ. 202. 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Hej a sályi… ÉNÓ 88. 
Mondóka ismétlés: Kiskertemben az 
ürge…ÉNÓ 44. 
 
Cél: új dal elsődleges elsajátítása, az 
ismert dalosjátékok játékmódjának, 
dallamának, ritmusának, szövegének 
megerősítése. Zenei élménynyújtás.              
  
Feladat: hallásfejlesztés: halk, 
hangos gyakorlása az ismert dalokon 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, hibajavítás, 
értékelés 
 
Eszköz: kisdobok, csörgők, 
ritmusbot, triangulum 
 
Zenehallgatás: xilofonon őszi dal 

hallgatása 

Anyag: Halmazok elemeinek 
csoportosítása szín, alak, 
nagyság szerint, halmazok 
képzése 8-as számkörben 
Cél: Számolási képesség 
megerősítése, halmazképzések 
és bontások gyakorlása   
  
Feladat: halmazok bontásának 
gyakoroltatása szín, alak, 
nagyság szerint, elemek 
összehasonlítása. Kisebb, 
nagyobb, ugyanakkora 
megállapítása. Halmaz képzés 
gyakorlása játékos 
cselekedtetésekkel 
 
Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, 
differenciálás, megerősítés, 
játékos cselekedtetés, 
összehasonlítás, 
megkülönböztetés, ellenőrzés, 
differenciálás, értékelés 
 
Eszköz: különböző méretű, színű 
őszi falevek és termések 

Anyag: Csúszás, mászás 
padon, padpárokon.  
Csapat versenyek padok 
felhasználásával 
 
Cél: csúszások, mászások 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése padokon, 
padpárokon 
 
Feladat: Nagymozgás, 
összerendezett mozgás, 
egyensúlyérzék, szem-kéz, 
szem-láb koordináció, téri 
tájékozódás fejlesztése a 
mozgásos feladatok és játékok 
során. Testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával, 
alaklátás fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, önálló 
feladatvégzés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tornapadok  

Fejlesztő játék: 
Barkácsolás őszi 
termésekkel 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
kerti munka: 
kertészkedés az 
óvoda udvarán 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
találós kérdések 
kerti 
szerszámokról 
 

Megjegyzés:  

 

  

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 15. – 19. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz jellemző termései: dió, 
vadgesztenye, makk, mogyoró… 
 
Cél: ismeretek szerzése és bővítése az ősz 
jellemző terméseiről: a dióról, a makkról, 
mogyoróról, vadgesztenyéről. 
Szókincsbővítés. 
 
Feladat: figyeljék meg az évszakhoz kötődő 
terméseket, azok belső-külső jegyeit, 
részeit. Halljanak azok felhasználásáról (pl.  
állatok etetése, gyógyszerek, krémek 
készítéséhez is felhasználják a 
vadgesztenyét) 
 
Módszer: beszélgetés, közvetlen 
tapasztalatszerzés, megfigyeltetés, 
képolvasás, ismeretnyújtás és bővítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: IKT képei és felvételei az őszi 
termésekről, őszi termések, kosarak, 
titokzsák 

Anyag: „Őszi levélke” 
technika: kézimunka 
 
Cél: a kézimunka technikáinak 
gyakorlásával eredményes alkotás 
létrehozása, vizuális fantázia, kézügyesség 
fejlesztése 
 
Feladat: sablonok körbe rajzolása, azok 
kivágása, részek- formák összeillesztése 
majd ragasztása, hogy a „falevélke” formát 
kialakítsák.  
Differenciálás: a gyengébb képességű 
gyermekeknek igény és szükség szerint 
több segítséget nyújtunk sablon 
rajzolásuknál és vágásnál. 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: színes papírok, szemléltető kép, 
sablonok, ollók, ragasztók, filctollak, viaszos 
vászon  
 

Anyag: Zelk Zoltán: Őszi mese- 
meseismétlés (internet) 
 
Cél: a mese szeretetére nevelés,  
az őszi természet és időjárás 
jellemzőinek megerősítése 
mesehallgatásuk során, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: az őszi kis falevél útjának 
követésével a mesei fantázia és 
figyelem fejlesztése 
 
Módszer: mesehallgatás, előadás, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: őszi falevélről szemléltető 
kép 
 

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: Erre csörög… -új dal tanítása 
ÉNÓ. 186 
Dalos játék ismétlések: 
Kiszáradt a diófa…ÉNÓ 104  
Mondókaismétlések:  
Hüvelykujjam… ÉNÓ 37. 
Piros alma csüng a fán… 
 
Cél: zene szeretetére nevelés a zenei 
élmény nyújtással 
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés 

ritmushangszerekkel: az ismert dalok, 

mondókák egyenletes lüktetésének és 

ritmusának visszaadása különböző 

mozgásokkal, tapssal, járással, 

ritmushangszerekkel 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: kisdobok, csörgők, ritmusbotok, 
furulya 
 
Zenehallgatás: furulyahallgatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyag: Csúszás, mászás padon, 
padpárokon.  
Csapat versenyek padok 
felhasználásával 
 
Cél: csúszások, mászások 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése padokon, padpárokon 
 
Feladat: Nagymozgás, 
összerendezett mozgás, 
egyensúlyérzék, szem-kéz, szem-
láb koordináció, téri tájékozódás 
fejlesztése a mozgásos feladatok és 
játékok során. Testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával, alaklátás 
fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, önálló 
feladatvégzés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tornapadok  
 

Fejlesztő:  
Bábszínházas 
játék: bábozás az 
elkészült őszi 
levélkékkel- Zelk 
Zoltán: Őszi mese 
c. művének 
elmesélésével 
 
 
Montessori:  
Titokzsák őszi 
termésekkel- új 
eszköz bevetése 
érzékelés-észlelés 
fejlesztésére 
 
 
 
Anyanyelvi 
nevelés: 
találós kérdések a 
megismert őszi 
termésekkel  

Megjegyzés: 

 

 

 

 

  

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 22. – 26. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz projekt befejező hete- ősz 
rendszerező 

 
Cél: az ősz évszakról szerzett ismeretek, 

tapasztalatok, élmények felelevenítése, 

rendszerezése, ősz jegyeinek, 

jellegzetességének megnevezése a 

közös beszélgetés, képolvasás során 

Feladat: közös beszélgetés és 

képolvasás keretében ismereteik 

megerősítése, rendszerezése (őszi 

természet jegyei, időjárás, őszi 

gyümölcsök, zöldségek, kerti munkák, 

őszi öltözködés, téli álmot alvó állatok és 

költöző madarak, az ősz jelesnapjai: 

állatok napja, Márton nap) 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

ismeretek megerősítése, szemléltetés, 

képolvasás, képválogatás, rendszerezés, 

feladatadás, ellenőrzés, értékelés,  

Eszköz: képek őszi természetről, téli 
álmot alvó állatokról, költöző madarakról, 
őszi gyümölcsökről, zöldségekről, libáról, 
Márton napi lámpás, IKT eszköz 
felvételei, hanganyagai 
 

Anyag: Őszi fa 
Technika: festés, ragasztás 
 
Cél: festés és ragasztás technikájának 
gyakorlása, megerősítése. 
Finommotorika, kézügyesség, vizuális 
fantázia fejlesztés 
 
Feladat: vizuális fantáziájuk által 
alakítsanak ki festéssel egy fa formát és 
az ősz színeivel befestett tökmagok 
felragasztásával „varázsolják” őszi fává 
Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás a gyermekek egyéni 
képességihez igazodva. Az 
ügyesebbektől felismerhetőbb faforma 
festését, precíz, tiszta ragasztást várunk 
el és az ősz jegyeinek részletesebb 
megjelenítését 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, feladatadás, magyarázat, 
javaslattétel, segítségnyújtás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: rajzlap, az ősz színeire befestett 
tökmagok, kistálka, ragasztó, ecset, barna 
festék, papírtörlő, festékes tál   

Anyag: Az ősz projektben megismert 
versek ismétlése: Donászy Magda – 
Akaratos falevél… Osváth Erzsébet: Jött 
őszanyó… Dénes György: Diószegi Dió 
Cél: irodalmi élménynyújtás, versek 
szeretetére nevelés 
 
Feladat: a tanult őszi versek szövegeinek, 
ritmusának, szemléletes előadásmódjának 
megerősítése gyakorlással 
 
Módszer: gyakorlás, hibajavítás, 
megerősítés, szemléltetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: hívó- szemléltető képek 

Anyag: Benedek Elek: Szóló, 
szőlő…/Magyar népmesék 30. o./, Zelk 
Zoltán: Őszi mese- meseismétlések 
Cél: irodalmi élmény nyújtás által  
mesehallgatóvá nevelés. Szókincsbővítés 
 
Feladat: mesei kettős tudat erősítése, mesei 
fantázia fejlesztés. 
 
Módszer: mesélés, előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés, szemléltetetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: mese illusztrációja, szemléltető 
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 

 

Anyag: Ősz projektben 
tanult és gyakorolt dalok, 
dalos játékok, mondókák 
ismétlése 
 
Cél: ősz projektjében tanult 

dalok, mondókák ismétlése, 

gyakorlása, megerősítése 

Feladat: Hallásfejlesztés: 

hangszerhasználattal halk, 

hangos és magas-mély 

érzékeltetése 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, feladatadás, 
ellenőrzés, hibajavítás, 
értékelés 
 
Eszköz: kisdobok, csörgők, 

ritmusbotok, liba báb, a 

dalosjátékok fejdíszei 

Zenehallgatás: Vivaldi: Ősz 

tétele CD-ről 

Anyag:  
Szimmetrikus alakzatok 
felismerése, előállítása  
 
Cél: tapasztalatszerzés a 
szimmetriáról a 
matematikai játékos 
tevékenységek során 
  
Feladat: szimmetrikus 
sorminta kirakása fatáblán, 
kártyákon szimmetria 
megkeresése, 
 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
egyéni tevékenykedés, 
megerősítés, hibajavítás, 
feladatadás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: golyók, fatábla, 
kiskártyák, feladatlap, 
ceruzák 

Anyag: Járás, futás és mászás közben 
babzsákcsúsztatás különböző 
alakzatokban 
futójátékok babzsák felhasználásával 
  
Cél: testi képességek és fizikai erőnlét 
erősítése, ügyesség, gyorsaság, 
összerendezett mozgás fejlesztése a 
járás, futás, mászás, babzsákcsúsztatás 
technikáinak erősítésével.  
 
Feladat: szem-kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése babzsákirányítással. Alaklátás 
fejlesztése: különböző alakzatok 
nagymozgással történő végig 
követésével. Térbeli mozgás fejlesztése.  
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, megfigyelés, magyarázat, 
megerősítés, differenciálás, segítségadás, 
gyakorlás, egyéni tevékenykedtetés, 
ellenőrzés, értékelés, pozitív megerősítés, 
hibajavítás 
 
Eszköz: babzsákok, leragasztott csíkok, 
akadályok 

Fejlesztő játék: 
Őszi memória játék 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Vonalvezetések őszi 
képen, falevél 
formákon- 
íráselőkészítő feladat 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szókereső játék az 
ősz évszakhoz (Mi jut 
eszedbe az őszről?) 

Megjegyzés:  

 

 

  

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 22. – 26. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz projekt befejező hete  
 
Cél: az ősz évszakról szerzett ismeretek, 
tapasztalatok, élmények felelevenítése, 
rendszerezése, ősz eleji és ősz végi időjárás, 
természet, öltözködés jellemző jegyeinek, 
jellegzetességének megerősítése, megfigyeltetése, 
összehasonlításuk 
 
Feladat: kirándulás az őszi természetben, az ősz 

végi időjárás és természet megfigyeltetése, 

megerősítése a közös beszélgetés és közvetlen 

tapasztalatszerzések során 

- ősz eleji - végi természet jegyei, jellemzőinek 
megfigyeltetése, megbeszélése, 
megerősítése 

- az ősz eleji-végi időjárás megbeszélése, 
megerősítése 

- ősz eleji-végi öltözködés összehasonlítása, 
megerősítése annak okáról 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, ismeretek 

megerősítése, szemléltetés, képolvasás, 

képválogatás, rendszerezés, feladatadás, 

ellenőrzés, értékelés,  

Eszköz: képek az ősz eleji és ősz végi természetről, 
öltözködésről, ruhadarabokról, munkalap, IKT 
eszköz és felvételei 

Anyag: Őszi falevél 
Technika: papírmozaik: vágás, ragasztás 
 
Cél: festés és ragasztás technikájának 
gyakorlása, megerősítése. Finommotorika, 
kézügyesség, vizuális fantázia fejlesztés 
 
Feladat: vizuális fantáziájuk által 
alakítsanak ki festéssel egy fa formát és az 
ősz színeivel befestett tökmagok 
felragasztásával „varázsolják” őszi fává 
Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás a gyermekek egyéni 
képességihez igazodva. Az ügyesebbektől 
felismerhetőbb faforma festését, precíz, 
tiszta ragasztást várunk el és az ősz 
jegyeinek részletesebb megjelenítését 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, feladatadás, magyarázat, 
javaslattétel, segítségnyújtás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: színespapírok, rajzlap, ragasztó, 
olló, viaszos vászon 

Anyag: az Ősz projekt 
keretében tanult versek 
ismétlése:  
Balla Piroska: Sünik 

álma…, Weil- Jakob 

Márta: Süni Samu fázik… 

Cél: őszi hangulat átérzése 

a tanult versekkel az 

irodalmi élményszerzés 

során, szókincsbővítés 

Feladat: a tanult versek 

pontos szövegének, 

ritmusának, szemléletes, 

érthető, jól hangsúlyozott 

előadásmódjának 

gyakorlása, megerősítése 

Módszer: gyakorlás, 

megerősítés, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: süni kesztyűbáb, 

sünis szemléltetőkép 

 

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: az ősz témakörben 
tanított dalok, dalos játékok, 
mondókák ismétlése 
 
Cél: esztétikai, művészeti 

nevelés- zenei élménynyújtás, 

éneklési készség fejlesztése 

Feladat: Ritmusérzék 

fejlesztés: ritmusvisszhang 

gyakorlása 

Módszer: magyarázat, 

feladatadás, bemutatás, 

hibajavítás, segítségadás, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: ritmusbotok, az őszi 

dalok, dalos játékok fejdíszei, 

kellékei 

Zenehallgatás: Őszi szél 

fúj…- óvodapedagógus éneke, 

előadása 

 Anyag: Járás, futás és mászás közben 
babzsákcsúsztatás különböző 
alakzatokban 
Futójátékok babzsák felhasználásával 
  
Cél: testi képességek és fizikai erőnlét 
erősítése, ügyesség, gyorsaság, 
összerendezett mozgás fejlesztése a járás, 
futás, mászás, babzsákcsúsztatás 
technikáinak erősítésével.  
 
Feladat: szem-kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése babzsákirányítással. Alaklátás 
fejlesztése: különböző alakzatok 
nagymozgással történő végig követésével. 
Térbeli mozgás fejlesztése.  
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, megfigyelés, magyarázat, 
megerősítés, differenciálás, segítségadás, 
gyakorlás, egyéni tevékenykedtetés, 
ellenőrzés, értékelés, pozitív megerősítés, 
hibajavítás 
 
Eszköz: babzsákok, leragasztott csíkok, 

akadályok 

Fejlesztő:  
szerepjátékok tetszés 
szerint: pl.: őszi piacos 
játék… kertészes 
játék… 
Természetjárók 
vagyunk, kirándulunk 
 
 
 
Montessori:  
őszi termények 
válogatása, kanalazása, 
csipeszelése 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés: 
Auditív ritmus 
fejlesztése – visszhang 
játék, mondott és 
kopogott ritmussal az 
őszhöz kapcsolódóan 
 

Megjegyzés:   

 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2021. november 29.- december 03. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 

(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 

(Verselés, mesélés) 

5.  Anyag: Tél projekt: Adventi 
időszak- projekt első hete  

6.  
7. Cél: az adventi időszakra jellemző 

hagyományok ápolása, a 
lecsendesedés, az ünnepekre 
örömteli készülődés 
tevékenységeinek és hangulatának 
átélése 

8.  
9. Feladat: vegyenek részt aktívan és 

örömmel az adventi időszakra 
szervezett tevékenységekben az 
ünnepi hangulatot átérezve 

10.  
Módszer: közös beszélgetés, 

bemutatás, ellenőrzés, 

szemléltetés, közvetlen 

megtapasztalás, egyéni és 

csoportos tevékenykedtetés, 

játékos tevékenységek, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: az ünnepekhez 

kapcsolódó eszközök, kellékek, 

szemléltető képek, IKT eszközök 

9.) Anyag: Mikulás  
Technika: kézimunka   
Cél: papírhajtogatás technikájának gyakorlása, 
sablonrajzolás, vágás, ragasztás technikájának 
megerősítése 
 

Feladat: hajtogassanak meg egy háromszög 

formát piros papírlapból, majd díszítsék a 

Mikulás jellemző külső jegyeinek 

feltűntetésével, amit sablonrajzolással, 

kivágásával és felragasztásával érnek el. 

Differenciálás: szükség és igény szerinti 

segítségnyújtás. Az ügyesebbektől precízebb 

papírhajtogatást és vágást várunk el. 

 

Módszer: feladatadás, szemléltetés, 

bemutatás, egyéni feladatvégzés-alkotás, 

differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: piros, fekete, fehér papírlapok, 

papírtányér, olló, stiftragasztó, viaszos vászon 

 

Anyag: Z. Tábori Piroska - Mikulás  

új vers tanítása, Czeglédi Gabriella: Jön a 

Mikulás -versismétlés köz. csoportból 

Cél: Mikulás várásra való hangolódás, 

hangulatfokozás, szókincsbővítés 

 

Feladat: új vers szövegének megtanítása, átadása, 

az ismétlő vers felevenítése, gyakorlása 

 

Módszer: előadás, gyakorlás, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: Mikulás sapka 

Anyag: Sürgős levél (Internet)-új mese 

 

Cél: a közelgő ünnephez hangulatteremtés az 

irodalmi élménynyújtással, szókincsbővítés 

 

Feladat: a Mikulásvárás örömteli élményének 

átélése a mesével 

 

Módszer: mesehallgatás, előadás, beszélgetés, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: Mikulásbáb 

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: Weöres Sándor: Száncsengő 

(Éj-mélyből- új dal tanítása 

Dalismétlések: Hull a pelyhes fehér hó…  

ÉNO.264. 

Télapó itt van… ÉNO.235. 

Itt kopog… ÉNO.266. 

Cél: az új dal megismertetése, elsődleges 

elsajátíttatása, az ismétlő dalok 

szöveginek, dallamainak, ritmusának 

gyakorlása, megerősítése a zenei élmény 

nyújtás során 

Feladat: ritmusérzékfejlesztés: egyenletes 

lüktetés érzékeltetése az új dalban (csing-

ling-ling…- mutatóujjak összeütésével és 

triangulummal, kopp, kopp, kopp- 

dobbantással) 

 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 

megerősítés, hibajavítás, értékelés 

 

Eszköz: csengettyű, triangulum, IKT 

eszköz 

 

Zenehallgatás: Nótás Mikulás- CD 

Anyag: Halmazok rendezése 

számosság szerint, számlépcső  

 

Cél: a számlépcső kialakítása, 

sorozatalkotás gyakorlása    

Feladat: halmazok rendezésének 

gyakorlása megadott szempontok 

szerint a játékos tevékenykedtetés 

által. A számlépcső felépítésének, 

logikájának közvetlen 

megtapasztalása 

 

Módszer: gyakorlás, megerősítés, 

hibajavítás, segítségadás, játékos 

tevékenykedtetés, számlálás, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: építő kockák, építő 

elemek, csoportszoba 

játékeszközei 

Montessori: Orsós doboz 
 

Anyag: Egyensúlyozó járás 
rézsútos padon 
Egyensúlyozó versengések 
padok felhasználásával 
 
Cél: Egyensúlyérzékelés 
fejlesztése akadályok 
átlépésével padokon és más 
egyensúlyt fejlesztő mozgással 
pl. nyuszi szökdelés padon, 
guggolásban járás padon… 
 
Feladat: nagymozgás fejlesztés 
egyensúlyi helyzet 
megtalálásával a talpizmok 
segítségével, verbális 
fejlesztés-pad fölött, előtt… 
térirányok követése padokon-
réészlelés fejlesztése, szem-
kéz, szem-láb koncentráció 
erősítése  
 
Módszer: bemutatás, 
gyakorlás, önálló feladatvégzés, 
ellenőrzés, javítás, értékelés, 
dicséret 
  
Eszköz: tornapadok, babzsákok 

Fejlesztő játék:  

Mikulásos puzzle  

 

 

 

 

 

 

 

Montessori:  

Montessori: Orsós 

dobozzal 

tevékenykedés 
 

 

 

 

 

 

 

Anyanyelvi:  

Mit hozzon a 

Mikulás? - szólánc 

Megjegyzés:   

 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2021. november 29.- december 03. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 

(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 

(Verselés, mesélés) 

11. Anyag: Répatorta sütés 
12.  

Cél: sütés technikájának megismerése, a zöldség 

felhasználásának módszereivel való 

megismerkedés, az elkészítés folyamatinak 

megláttatása, munka és étel megbecsülése, 

összedolgozás, tolerancia gyakorlása, gyakorlati 

életre való felkészítés 

 

Feladat: a zöldség, gyümölcs megmosása, 

előkészítése után, a megszokott módon vágják 

apró kockákra és tegyék tálakba. A dióbelet 

tördeljék apró darabokra. A feldarabolt 

gyümölcsöket, a lereszelt répát és a hozzávalókat 

összekeverjük, tepsibe tesszük és berakjuk a 

sütőbe sülni és ezalatt végig kísérhetik, az 

előkészítés és a sütés folyamatát. 

 

Módszer: közös beszélgetés, szemléltetés, 

bemutatás, ellenőrzés, javítás, szemléltetés, önálló 

munkavégzés, megtapasztalás, értékelés 

 

Eszköz: tálak, kenőkések, gyümölcsök, zöldségek, 

dió, cukor, liszt, fakanál, tepsi, tányérok 

 Anyag: „Mit hozzon a Mikulás?”  

              „Mikulás zsákja” 

Technika: rajzolás elképzelés szerint 

 

Cél: Kézügyesség, finommotorika fejlesztése, 

grafomotoros mozgás, vizuális képzelet 

erősítése 

 

Feladat: jelenítsék meg rajzolásukban, amit 

szeretnének kapni a Mikulástól vagy amiket 

rejt a Mikulás zsák, a különböző formák, 

tárgyak megrajzolásának gyakorlásával. 

Differenciálás: az ügyesebbektől részletekre 

is kiterjedő rajzolást várunk el. Szükség 

esetén több javaslatot adunk. 

 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

instrukcióadás, egyéni tevékenykedtetés, 

javaslattétel, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: rajzlap, tolltartók és ábrázolási 

eszközeik, viaszos vászon 

 

Anyag: Bartócz Ilona: 

Jön a Mikulás- ismétlő 

mese köz. csoportból- 

GYISZ 353. 

 

Cél: Mikulásvárás 

hangulatának fenntartása 

a mesével, az irodalmi 

élménynyújtással. 

Szókincsbővítés 

 

Feladat: Az ajándékvárás 

izgalmának és ajándék 

megkapásának örömteli 

érzésének átélése a mese 

történetén keresztül  

 

Módszer: előadás, 

mesehallgatás, 

beszélgetés, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: Mikulásról 

szemléltetőképek 

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: Suttog a fenyves…-új dal 

tanítása ÉNÓ 283. 

Dal ismétlések: Hull a pelyhes fehér 

hó…  ÉNO.264. 

Télapó itt van… ÉNO.235. 

Itt kopog… ÉNO.266. 

Cél: az új dal szövegének, 

dallamának, ritmusának 

megtanítása, az ismétlő dalok 

gyakorlása, megerősítése 

 

Feladat: hallásfejlesztés: 

dallamvisszhang  

 

Módszer: magyarázat, feladatadás, 

bemutatás, hibajavítás, 

segítségadás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: Mikulás báb, IKT eszköz 

 

Zenehallgatás: ünnepi CD  

 Anyag: Egyensúlyozó járás 
rézsútos padon- ismétlő 
foglalkozás 
Egyensúlyozó versengések 
padok felhasználásával 
 
Cél: Egyensúlyérzékelés 
fejlesztése akadályok átlépésével 
padokon és más egyensúlyt 
fejlesztő mozgással pl. nyuszi 
szökdelés padon, guggolásban 
járás padon… 
 
Feladat: nagymozgás fejlesztés 
egyensúlyi helyzet megtalálásával 
a talpizmok segítségével, verbális 
fejlesztés-pad fölött, előtt… 
térirányok követése padokon-
réészlelés fejlesztése, szem-kéz, 
szem-láb koncentráció erősítése  
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret 
  
Eszköz: tornapadok, babzsákok 

 

Fejlesztő:  

ünnepi készülődés, 

Mikulásvárás- 

szerepjáték  

 

 

 

 

 

Montessori:  

Titokzsák különböző 

tárgyakkal - Mit rejt a 

zsák? - tapintás, 

érzékelés fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

Anyanyelvi:  

Milyen ajándék készül a 

manógyárban? -szólánc 

 

Megjegyzés: 

 

 

 

   

 

 


