
 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 01 - 05. – Sárga középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Őszi időjárás és természet jellemzői 

 

Cél: Ismeretek nyújtása az ősz témakörben, 

szókincsbővítés 

Feladat: Figyeljék meg az őszi időjárást, 

természet változásait, falevelek hullását, 

színűket, méretüket, érthetően próbálják ezeket 

elmondani, vegyék észre a természet szépségét 

Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 

cselekedtetés, magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret, képolvasás 

 

Eszköz: őszi tájképek, lehullott színes 

falevelek 

Anyag: Őszi fa készítése - levélnyomattal  

  

 Technika: festés – nyomat  

 

Cél: Színérzék fejlesztése, esztétikai 
nevelés, finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése 

Feladat: Ecsettel történő festés helyes 
technikájának gyakorlása, ősz színének 
megjelenítése 

Differenciálás: szükség és igény szerint 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás, az 
ügyesebb, kitartóbb gyermekek 
törekedjenek a dúsabb lombkorona 
kialakítására kedvük szerint 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, cselekedtetés, magyarázat, 
megfigyelés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 

Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, színes 

tempera, ecset, papírtörlő, falevelek  

Anyag: Osváth Erzsébet – Jött 
őszanyó – új vers 
Cél: Új vers szövegének rögzítése, 
szókincsbővítés 
Feladat: őszi hangulatkeltés a versben 
lévő őszi természeti képek 
megláttatásával, az őszi levelek 
jellemzőinek ábrázolása a költői képek 
segítségével 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: őszi képek, lehullott falevelek 

Anyag: Osváth Erzsébet – ismétlő 
foglalkozás  
Cél: az ismert vers szövegének rögzítése, 
szókincsbővítés 
Feladat: őszi hangulatkeltés a versben 
lévő őszi természeti képek 
megláttatásával, az őszi levelek 
jellemzőinek ábrázolása a költői képek 
segítségével 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: őszi képek, lehullott falevelek 

Megjegyzés:   



 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

 
Zenei nevelés 

 
Matematika 

 
Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 

Anyag:   
 
Dalok ismétlése: 
Kiszáradt a diófa… 
Egyél libám egyél már… 
Elvesztettem zsebkendőmet …  
 
Zenehallgatás: Ettem szőlőt Törzsök 124. 

 
Cél: az ismert dalos játékok szövegének, 
dallamának, játékmódjának gyakorlása 

 
Zenei feladat: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése utánzó mozgásokkal, halk-
hangos gyakorlása az ismert dalokon, 
mondókákon 

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: zsebkendő, fejdíszek, hívókép 

Anyag: 

4.:Halmazok összehasonlítása 

becsléssel, párosítással (több, 

kevesebb, ugyanannyi) 

Cél: értelmi képességek 
fejlesztése, több, kevesebb 
ugyanannyi létrehozása 
becsléssel, számlálással, 
halmazok számosságának 
megállapítása 1-5-ig 

Feladat: becslés, számlálás 
(összeadás, elvevés, 
ugyanannyivá tétel), párosítás 
műveletinek gyakorlása, 
tőszámnevek megállapítása a 
halmaz elemeinek csoportosítása 
után 

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

Eszköz: őszi falevelek 

Ünnep miatt elmarad 

Játék: 
Dooble memória 
társasjáték 

 
Montessori 

tevékenység: 

Kanalazás, öntözgetés, 

fűzős játékok  

 

 
Anyanyelvi nevelés: 
 
Őszi időjárás utánzása – 
szél, eső stb.  
 

Megjegyzés:    

 



 
 

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

 
 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Őszi hagyományőrzés – Márton nap 

Cél: A jeles nap megünneplésével a Márton 
napi népszokás megismertetésével új 
ismeretek nyújtása – hagyományápolás. 

Feladat: A liba kiemelésével a háziszárnyasok 
bemutatása: tulajdonságaik, hasznuk, 
gondozásuk. Pozitív érzelmek kialakítása az 
állatokkal, jellemző tulajdonságok kiemelése a 
találós kérdésekkel. Az időjóslások 
megismertetése rövid népi megfigyeléseken 
keresztül. Film összeállítás lejátszásával az 
ismeretek elmélyítésének elősegítése. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, válogatás, 
dicséret, magyarázat, kezdeményezés, 
ellenőrzés, értékelés,  

Eszköz: képek, könyvek, mágnes tábla, 
laptop, kivetítő 

 

 

Anyag: Liba díszítése dugónyomattal  
Technika: Festés, díszítés 
Cél: közös munka során az összedolgozás, 
egymásra figyelés erősítése 
Feladat: Több csoportban előre kivágott 
libaforma díszítése dugó nyomattal. 
Közösségi nevelés során, figyeljenek egymás 
munkájára, legyenek türelmesek, lássák át a 
felületet. Finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése. Esztétikai nevelés.  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Differenciált fejlesztés: Igény szerinti 
segítségnyújtás, ötletadás. 
Eszköz: viaszos vászon, karton libák festék, 
ecset, zsírkréta, ragasztó, fonal 
 

 

Anyag: Ludas Matyi ismert mese 
Cél: A mese cselekményének 
felelevenítése. Irodalmi 
élménynyújtás.  
Feladat: A segítségnyújtás jó 
példájának megláttatása-erkölcsi 
nevelés, magatartás formálás 
elősegítése. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: Sík bábok 

Anyag: Osváth Erzsébet – Jött 
őszanyó – ismétlés 
Cél: ismert vers szövegének 
rögzítése, szókincsbővítés 
Feladat: őszi hangulatkeltés a 
versben lévő őszi természeti képek 
megláttatásával, az őszi levelek 
jellemzőinek ábrázolása a költői képek 
segítségével 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 

Eszköz: őszi képek, lehullott 

falevelek 

Megjegyzés:   



 
 

 
Zenei nevelés 

 
Matematika 

 
Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 

Anyag:  
Réce –ruca, vadliba (mondóka) 
Nincs szebb madár, mint a lúd…új 
dal 
Hatan vannak…  
Egyél libám…                                               
Cél: énekléssel, zenehallgatással 
zenei – esztétikai élményhez 
juttatás. 
 
Zenei feladat: Hallásfejlesztés: 
Halk- hangos gyakorlása a dalban, 
az ismert mondókában 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Zenehallgatás: A gúnárom 
elveszett  
Eszköz: furulya, liba fejdísz 

 

Anyag 4 Halmazok 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással (több, kevesebb, 
ugyanannyi) 

Cél: értelmi képességek 
fejlesztése, több, kevesebb 
ugyanannyi létrehozása 
becsléssel, számlálással, 
halmazok számosságának 
megállapítása 1-5-ig 

Feladat: becslés, számlálás 
(összeadás, elvevés, 
ugyannyivá tétel), párosítás 
műveletinek gyakorlása, 
tőszámnevek megállapítása a 
halmaz elemeinek 
csoportosítása után 

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

Eszköz: őszi falevelek 

Anyag: Futás, kúszás, 

csúszás, bújás, 

akadályátlépések 

Cél: Futás, kúszás, csúszás, 

bújás, akadályátlépések 

technikájának gyakorlása, 

megerősítése. 
Térpercepció. 
Játék: sorversenyek 
Feladat: Szem- láb koordináció 

fejlesztése kötél 
átlépésével, 
átugrásával. 
Testséma fejlesztése 
testrészek 

mozgatásával, Oldaliság 

alakítása. Verbális fejlesztés. 

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

Eszköz: vastag kötél, bója, 
babzsák, alagút 

Játék:   
Liba lakoma a 
babakonyhában 
 
 
 
 
Montessori:  
Őszi kerti munkák – 
gereblyézés, falevélsöprés 
 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés:                  
Állatok és az ősz hangjai  

Megjegyzés:    



 
 

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

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Távolsági közlekedés  

Helyszíni foglalkozás-séta a Déli pályaudvarra  

 

Cél: közlekedés témakörben ismeretek nyújtása, 

megerősítése, szókincsbővítés 

Feladat: közvetlen megtapasztalással szerezzenek 

ismereteket a gyalogos közlekedés szabályairól az 

úttesten való átkeléskor, ismerjenek meg olyan 

járműveket, amellyel távolabbra is közlekedhetünk – 

vonat, villamos. Nevezzék meg őket és mondják el 

jellemzőiket.  

Módszer: megfigyeltetés, szemléltetés, beszélgetés, 

ismeretnyújtás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: közlekedésről képes könyvek ábrái, 

terepszőnyeg, autók, vonatok és sínek  

Anyag: Repülőgép és reptér készítése – 
újrahasznosított agyagokból  
 

Cél: Színérzék, forma érzék fejlesztése, 
esztétikai nevelés, finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése 

Feladat: Reptéri terepasztal készítése, közös 
alkotás örömének a megtapasztalása, 
esztétikai érzék fejlesztése, türelmük 
alakítása, helyes ecsetfogás és ollóhasználat 
gyakorlása 

Differenciálás: szükség és igény szerint 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás, az 
ügyesebb, kitartóbb gyermekek 
törekedjenek a dúsabb lombkorona 
kialakítására kedvük szerint 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, cselekedtetés, magyarázat, 
megfigyelés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: kartondobozok, ecsetek, festékek, 

papírguriga, pet palack, kupakok, ragasztó 

pisztoly, színes papírok, törlőkendő, stift 

ragasztó, olló, viaszos vászon   

Anyag: Új mese:  
Csukás István- Pom-Pom meséi-
Szegény Gombóc Artúr  
Cél: Irodalmi érdeklődés felkeltése, 
mesehallgatóvá nevelés 
Feladat: Ismerjék fel a mesében 
szereplő közlekedési eszközöket, 
szókincsbővítés, új kifejezések 
beépítése a szókincsükbe.  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 

Eszköz: bábuk 

Anyag: Csukás István- Pom-Pom 
meséi-Szegény Gombóc Artúr – 
ismétlő foglalkozás  
Cél: Irodalmi érdeklődés felkeltése, 
mesehallgatóvá nevelés 
Feladat: Ismerjék fel a mesében 
szereplő közlekedési eszközöket, 
szókincsbővítés, új kifejezések 
beépítése a szókincsükbe.  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 

Eszköz: bábuk 

Megjegyzés:   



 
 

 

 
Zenei nevelés 

 
Matematika 

 
Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 

Anyag: 

Új dalos játék - Megy a kocsi … ÉNÓ 
231. 
  
Dalok ismétlése: 
Elvesztettem zsebkendőmet…  
 
Mondóka: 
Poros úton kocsi zörög…ÉNÓ 52.  
 
Zenehallgatás: Halász Judit – 
Helikoffer  

Cél: új dalos játék szövegének, 
dallamának, játékmódjának 
elsajátítása, gyakorlása, ismert dal 
gyakorlása 
 
Zenei feladat: egyenletes lüktetés 

érzékeltetése kül. mozgásokkal, 
ritmushangszerekkel, halk-hangos 
gyakorlása az ismert mondókákon 
keresztül 

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: fejdísz, hívókép, 
ritmushangszerek 

Anyag: Geometriai alakzatok- 
gömb, téglatest 

 
Cél: a gömb és téglatest 
tulajdonságainak és nevének 
megismertetése a játékos 
cselekedtetések során. 

Feladat: A gömb és téglatest 
közötti különbségek 
megláttatása. 
Kisebb, nagyobb, ugyanakkora 

megállapítása. Becsléssel, 
összeméréssel. 

 
Módszer: Játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
hibajavítás, becslés, 
összehasonlítás, mérés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: különböző nagyságú 
téglatestek és gömbök, titokzsák 
testekkel 

Anyag: Függés térd- és 

sarokemeléssel, átbújás 

karikán 

Cél: Nagymozgás fejlesztése. 

Testséma és térpercepció 

fejlesztése játékos mozgások 

által. Szem- kéz, szem-láb 

koordináció fejlesztése 

bordásfalra mászással. 

Feladat: Térpercepció 

fejlesztése térirányokat 

bemozogva. (előtt, mögött, fölé, 

át) Testséma fejlesztése 

testzónák alakítása előre- hátra 

haladással, függésben arccal a 

bordásfal felé, ill. háttal. 

Szem- kéz, szem-láb koordináció 

fejlesztése. 

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

Eszköz: bordásfal, karikák, 
zsámoly 

Fejlesztőjáték:  

építő- konstruáló játék: 

Építő kockák- megálló 

pályaudvar, reptér 

építése, különböző 

járművekkel való játék 

a szőnyegen.  

Repülőgép hajtogatás  

 

 
Montessori: 

Montessori 
rajzsablonjaival jármű 
megrajzolása 

 

Anyanyelvi játék: 

járművek hangjainak 

felismerése és 

utánzása 

Barkóba- közlekedés 

témakörben  

Megjegyzés:    



 
 

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

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Nevelés nélküli munkanap 

Anyag: Őszi falevél 
 

Technika: satírozás, vágás 
 
Cél: új technika megismertetése 
 
Feladat: a falevél erezetének kiemelése a 
satírozás során, finommotorika, szem-kéz 
koordináció, helyes ceruzafogás 
megerősítése, színérzék, esztétikai 
érzékfejlesztés 
 
Differenciált fejlesztés: az ügyesebbek 
csak a falevél feletti felületet satírozzák be, 
tartsák meg a falevél eredeti formáját és 
önállóan vágják ki a besatírozott 
falevélformát 
 
Módszer: célkitűzés, egyéni 
feladatvégzés, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, géppapír, színes 
ceruza, színes zsírkréta, falevél, olló, 
ragasztó, csomagolópapír 

 

Anyag: Kovács Barbara: Levél a 
szélben új vers 
Cél: az új vers szövegének 
megismertetése, irodalmi 
élménynyújtás. 
Feladat: a vers vidám hangulatának 
megéreztetése, játékos hangulat 
éreztetése a versmondással, az 
előadással. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: őszi falevelek 

Anyag: A brémai muzsikusok új 
mese 
Cél: Az új mese előadásával irodalmi 
élménynyújtás. 
  
Feladat: A segítségnyújtás jó 
példájának megláttatása-erkölcsi 
nevelés, magatartás formálás 
elősegítése. 
Módszer: bemutatás, előadás, 
megerősítés, magyarázat, 
szemléltetés,  

Eszköz: sík bábok 

Megjegyzés:   



 
 

 
Zenei nevelés 

 
Matematika 

 
Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 

Anyag:  
Poros úton kocsi zörög… (mondóka) 
Nincs szebb madár, mint a lúd…ism 
Hatan vannak…  
Egyél libám…                                               
Cél: énekléssel, zenehallgatással 
zenei – esztétikai élményhez juttatás. 
 
Zenei feladat: Hallásfejlesztés: Halk- 
hangos gyakorlása a dalban, az 
ismert mondókával 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Zenehallgatás: Hull a hó is…  
Eszköz: furulya, liba fejdísz 

 

Anyag: Geometriai alakzatok- 
gömb, téglatest 

 
Cél: a gömb és téglatest 
tulajdonságainak és nevének 
megismertetése a játékos 
cselekedtetések során. 

Feladat: A gömb és 
téglatest közötti különbségek 
megláttatása. 
Kisebb, nagyobb, ugyanakkora 
megállapítása. Becsléssel, 
összeméréssel. 

 
Módszer: Játékos 
cselekedtetés, 
gyakorlás, hibajavítás, 
becslés, 
összehasonlítás, 
mérés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: különböző nagyságú 
téglatestek és gömbök, 
titokzsák testekkel 

Anyag: Csúszás, mászás 

sávokban 

 
Cél: Szem- kéz, szem-láb 

koordináció fejlesztése 

vonalak közötti mozgással. 

Feladat: Testséma 

fejlesztése testrészek 

mozgatásával, lateralitás 

alakítása. Oldaliság 

alakítása. Verbális 

fejlesztés (pad mögött, 

padot kerülve, padok 

között). 

 
Módszer: bemutatás, 

utasítás, gyakorlás, 

hibajavítás, megerősítés, 

differenciálás, 

segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: padok, bóják 

Játék: 
„Nagytakarítás, rendrakás 
a babakonyhában” 
 
 
 
Montessori:  
Montessori 
rajzsablonjainak 
körberajzolásával (kör, 
háromszög) hóember és 
fenyőfa kialakítása 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés:                  
Adventi népszokások 
felelevenítése, népi 
adventi kifejezésekkel 
ismerkedés, 
szókincsbővítés 

Megjegyzés:    



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 29. – december 3. – Sárga középső csoport 
 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Advent projekt – Közelgő 

ünnepekre való érzelmi ráhangolódás- 

Mikulás  

Cél: az ünnepi hangulat megteremtése és 
fenntartása a Mikulás váráshoz kapcsolódó 
játékos tevékenységekkel, közös 
beszélgetéssel, élménybeszámolóval, 
képolvasással 
 

Feladat: Mikulás köszöntésére való felkészülés 
dalokkal, verssel. Közös örömteli 
teremdíszítés.  
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, beszélgetés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
 
Eszköz: Mikulás sapka, ünnephez kapcsolódó 
Cd, díszek  

Anyag: Az én Mikulásom - sík – báb 
 
Technika: kézimunka 
 
Cél: A gyerekek egyéni fejlettségi 
szintjüknek megfelelően képi, plasztikai 
kifejezőképesség birtokába juthassanak, 
alakuljon ki bennük a rendező, komponáló, 
térbeli tájékozódó képesség, fejlődjön 
színképzetük.  
 
Feladat: Kézügyesség, szem – kéz 
koordináció, kreativitás, vizuális fantázia 
finommotorika fejlesztése. 
 
Differenciált fejlesztés: Igény és szükség 
szerint irányítás, ötletadás, segítségnyújtás 
szóban és tevőlegesen a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve. 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés.  
Eszköz: Mikulásformák, ragasztó, színes 
ceruza, zsírkréta, krepp papír, színes papír  

Anyag:  
Cél: örömteli Mikulás 
váráshangulatának előkészítése. 
Feladat: A Mikulás ünnep 
hagyományainak kiemelése a vers 
által, az ajándékozás élményének 
megalapozása, érzelmi nevelés. 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
beszélgetés, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés               
Eszköz: Mikulás báb  

Anyag: Bartócz Ilona: Jön a Mikulás 
GYISZ 353. o. meseismétlés 
Cél: érzelmi nevelés- az örömteli 
Mikulás várás hangulatának 
megőrzése. 
Feladat: Erkölcsi nevelés: a szeretet 
és abból eredő ajándékozás jó 
példájának megláttatása a mese 
történetén keresztül. A beleélő 
képesség, a gyermeki fantázia, 
képtelet fejlesztése. 
Eszköz: Mikulásbáb  

Megjegyzés:   
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Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

Anyag: 
Télapó itt van … ÉNÓ 235.  
Ha-ha –ha havazik  
 
Mondóka ismétlése:  

 
Zenehallgatás: Suttog a fenyves 
ÉNÓ 234. 
 

Cél: új dalos játék szövegének, 
dallamának, játékmódjának 
elsajátítása, gyakorlása, ismert 
dalok,gyakorlása 

 
Feladat: Hallásfejlesztés, halk- 
hangos gyakorlása 

Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

 

Eszköz: Mikulásbáb, tablet 
/csodavilág 

Anyag:  Halmazok 
számosságának 
megállapítása számlálással, 
tőszámnevek gyakorlása, 
mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
összeméréssel – ismétlés  

Cél: értelmi képességek 
fejlesztése, számolási 
képesség fejlesztése, 
tőszámlálás gyakorlása 

Feladat: Fogalomalkotás: több, 
kevesebb, ugyanannyi 
fogalmának megerősítése, 
tőszámnevek gyakorlása, 
párosítás műveleteinek 
gyakorlása 

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

Eszköz: őszi gyümölcsök 
különböző színben és formában 

Anyag: Járás, futás és 

mászás közben babzsák 

csúsztatás különböző 

alakzatokon bottal 

Cél: A karok izmainak 

ellentétes irányú és 
megfelelő erejű 

mozgatásával a 

finommotorika fejlesztése. 

Alaklátás fejlesztése 

játékos feladatok által. 

Feladat: Szem-kéz, szem- 

láb koordináció fejlesztése a 

bottal való babzsák 

irányításon keresztül. 

Alaklátás fejlesztése 

különböző színű, 

mintázatú babzsákok 

megtalálás közben. 

Módszer: bemutatás, 

utasítás, gyakorlás, 

hibajavítás, megerősítés, 

differenciálás, 

Fejlesztő: 

szerepjáték sütemény 

készítés a 

vendégeknek, 

vendégség 

 

 
Montessori: Földgömb, 
térkép . Honnan érkeztek 
a vendégeink? Honnan 
érkeztek csoporttársaink? 
 

Anyanyelvi: Kukta-bukta 
– játék. A gyerekek 
körben ülnek, a középen 
álló pedagógus rámutat 
valakire, és azt mondja 
„kukta” (vagy épp fordítva, 
„bukta”). A gyereknek 

a szó párjával kell 

felelnie. 

Megjegyzés:    

 
 



 

Szalai Borbála: Levél Télapónak 
 
Kedves öreg 
Télapó! 
Azért írok levelet, 
úgy kéne egy 
hintaló, 
hozzál nekem, ha lehet. 
És még hozzál 
vonatot, 
autót, labdát, furulyát, 
fenyőt is egy 
jó nagyot 
meg egy élő kiskutyát! 
Tisztelettel: 
Kiss Balázs 
nagycsoportos 
óvodás. 
 

 


