
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 04-08. Sárga nagycsoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Állatok alprojekt - „Házi állatok és 
ház körül élő állatok, kiskedvencek” (Ősz 
nagyprojekt) 

Cél: szerezzenek új ismereteket a házi 
állatokról, ismerjék fel a különbséget a 
haszonállatok és a ház körül élő állatok 
között. Kognitív fejlesztés.  
 
Feladat: a házi állatok és a ház körül élő 
állatok külső jegyeinek, jellemzőinek, 
életmódjuknak, táplálkozásuknak, 
szaporodásuknak, hasznuknak 
megbeszélése a képolvasás, csoportosítás, 
beszélgetés, játékos tevékenységek alatt.  
 
Módszer: játékos cselekedtetés, feladatadás, 
beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: állatokról képek, laptop, képes 
könyvek, állatos album  
 

Anyag: Háziállatok –tyúk és malac 

Technika: kézimunka 

 
Cél: kézügyesség, finommotorika, szem-
kéz koordináció fejlesztése, vizuális 
fantázia fejlesztése 
 
Feladat: választott állat jellemző 
jegyeinek megjelenítése, vágás, 
ragasztás technikájának gyakorlása, 
tiszta munkára ösztönzés 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, feladatadás: 
lehetőségként sablon használatát, a 
tehetségesebbek önállóan, fantáziájuk 
segítségével hozzák létre az állatot, a 
jellemző jegyei feltüntetésével. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, olló, ragasztó, 
színes papír, cikkcakk olló, fonal 

Anyag: A Brémai muzsikusok- 
új mese / GYISZ 147. 
Cél: művészeti-irodalmi 
élménynyújtáson belül a mese 
meghallgatása, ismétlése, 
szókincsfejlesztés 
Feladat: Erkölcsi nevelés: a 
barátság, összefogás erejének 
megláttatása 
Módszer: előadás-mesélés, 
ismétlés, megerősítés, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: a mese képei 

Anyag: Donászy Magda – Akaratos 
falevél – új vers 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés, új vers megtanítása 
Feladat: az ősz jellemző jegyeinek 
megláttatása a költői képekben 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, szemléltetés, dicséret 
Eszköz: ősz tájról képek 

Megjegyzés:   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 04-08. Sárga nagycsoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Állatok alprojekt – Állatok 
Világnapja – Látogatás a Leguán 
Kisállatkereskedésbe (Ősz nagyprojekt) 

 
Cél: az állat jellemzőinek megismerése 
 
 
Feladat: Az óvoda kertésze által behozott 
botsáska megtekintése, jellemzőinek 
megismertetése. Tudatos állattartóvá 
nevelés. 
 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
tevékenykedtetés, ellenőrzés, értékelés, 
beszélgetés 
 
Eszköz: botsáska 

Anyag: Tacskó 

Technika: kézimunka 

 
Cél: kézügyesség, finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, vizuális fantázia 
fejlesztése 
 
Feladat: választott állat jellemző jegyeinek 
megjelenítése, ragasztás technikájának 
gyakorlása, tiszta munkára ösztönzés, 
legyezőhajtogatás gyakorlása. 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, olló, ragasztó, 
barna papírok, filctoll 

Anyag: A Brémai muzsikusok- 
meseismétlés/ GYISZ 147. 
 
Cél: művészeti-irodalmi 
élménynyújtáson belül a mese 
meghallgatása, ismétlése, 
szókincsfejlesztés 
 
Feladat: Erkölcsi nevelés: a 
barátság, összefogás erejének 
megláttatása 
 
Módszer: előadás-mesélés, 
ismétlés, megerősítés, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a mese képei 

Megjegyzés: 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 

 

Anyag: Új dal: Gyertek haza 
ludaim… ÉNÓ. 76. 
Dalismétlések: 
Elvesztettem zsebkendőmet… ÉNÓ 
86. 
Mondókaismétlések: Madarak 
voltunk… ÉNÓ. 46. 
Erre kakas… ÉNÓ 26. 
Cél: zene iránti fogékonyság 
erősítése, művészeti- esztétikai 
nevelés, új dal megismertetése, 
játékmódjának gyakorlása 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
megerősítése, ritmusérzék fejlesztése 
 
Zenehallgatás: Tarka kutya… ÉNÓ 
299. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: kalap, zsebkendő 

Anyag: Kocka, téglatest, kör  
Formák, síkidomok: négyzet, 
téglalap  
Cél: Geometriai alapfogalmak 
megerősítése, az ismert formák, 
testek jellemző jegyeinek, 
tulajdonságainak kiemelése.  
Feladat: játékos tevékenységek 
végzése közben ismerkedés a 
testekkel, síkidomokkal. 
Finommotorika fejlesztése (testek és 
síkidomok válogatásával, 
rendszerezésével és 
körberajzolásával), Játék 
Montessori: Mértani titokzsákjával  
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
Eszköz: mértani titokzsák, 

különböző méretű és színű kockák, 

téglatestek, körlapok, négyzetlapok, 

téglalapok, színes papírok, ceruza 

Anyag: Kislabdahajítás 
(udvari fogl.) 
Játék: Versengések állatokat 
utánzó mozgásokkal  
 
Cél: szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés 
erősítése. Szemfixáció 
fejlesztése a labda 
követésével 
 
Feladat: egyensúlyérzék 
megerősítése a padon 
történő gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél 
versenyszellem erősítése  
 
Eszköz: maroklabda, kötél 

Fejlesztő játék: 

Építőjáték: Élet a 

tanyán  

 

Montessori: 

Ismeretterjesztő 

képes könyvek, 

gyűjtőalbumok 

nézegetése 

Anyanyelvi: 

Állatos szólánc 

Megjegyzés:    



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 

 

Anyag: Dalismétlések: Boglya 
tetején… 
Gyertek haza ludaim… ÉNÓ 76. 
Mondókaismétlés: 
Egyedem, begyedem… ÉNÓ 18. 
 
Cél: az ismert dalos játékok 

szövegének, ritmusának, 

játékmódjának megerősítése 

gyakorlással 

Feladat: a már tanult mondókák 

és dalok ismétlése, megerősítése 

gyakorlással 

Zenehallgatás: Én elmentem a 

vásárba… Törzsök 128. 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

ismétlés, megerősítés, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: gólya és gazda fejdísz 

 Anyag: Kislabdahajítás (udvari 
fogl.) 
Játék: Versengések állatokat 
utánzó mozgásokkal  
 
Cél: szem- kéz- láb koordináció 
erősítése, nagymozgás 
fejlesztés, összerendezett 
mozgás elősegítése, térészlelés 
erősítése. Szemfixáció 
fejlesztése a labda követésével 
 
Feladat: egyensúlyérzék 
megerősítése a padon történő 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése  
 
Eszköz: maroklabda, kötél 

Fejlesztő játék: 

Szerepjáték: 

Gazdák/gazdasszonyok 

a tanyán 

 

Montessori: 

Ismeretterjesztő képes 

könyvek, gyűjtőalbumok 

nézegetése 

 

Anyanyelvi: 

Suttogó gyakorlatok 

állatok nevével (óvónő 

súgja az állatnevet, gy. 

leutánozza a hangját 

Megjegyzés:    



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 11-15. Sárga nagycsoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Állatok projekt - Vadon élő 
állatok, erdő, mező, rét állatai 2. (Ősz 
projekt) 
 
Cél: Ismeretek bővítése a vadon élő állatok 
életmódjáról. Kognitív fejlesztés, érzékelés- 
észlelés fejlesztése. 
 
Feladat: Meglévő ismereteikkel járuljanak 
hozzá a közös beszélgetéshez, az állatok 
jellegzetességeinek (tüske) felismerésével. 
Hasonlítsák össze a vadon élő állatokat 
életmódjuk szerint: bővüljön ismeretük a 
szelíd és a ragadozó állatokról képek 
válogatásával, csoportosításával. 
 
Módszer: közös beszélgetés, 
képnézegetés, élménybeszámoló, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: IKT eszközök, képek, 

képeskönyvek, 

Anyag: Állatok falevélből 

Technika: ragasztás 

Cél: Vizuális fantázia, kreativitás 
fejlesztése, kézügyesség, 
finommotorika fejlesztése 
 
Feladat: törekedjenek felismerhető 
állatot kialakítani a levelekből, 
jelenítsék meg az állat külső jegyeit 
 
Differenciálás: szükség és igény 
szerinti segítségadásban, 
irányításban, eszközhasználatban. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

egyéni tevékenységvégzés, 

segítségadás, differenciálás, 

ellenőrzés, javaslattétel, értékelés  

Eszköz: ragasztó, viaszos vászon, 

falevelek, rajzlap 

Anyag: Zelk Zoltán: Az állatok iskolája – 
új mese 
Cél: Irodalmi élmény nyújtása 

Feladat: mese cselekvésének érzékeltetése 
a bábok használatával, kifejezőkészség 
fejlesztése a mese szereplőinek 
párbeszédével, humor érzékeltetése a 
mese előadásával 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
szemléltetés, értékelés 
Eszköz: mesében szereplő állat bábok 

Anyag: Szabó Lőrinc: Falusi 
hangverseny – új vers 
Donászy Magda: Jött őszanyó - 
versismétlés 
Cél: A versben található állatokról ismeretek 

bővítése a költői képeken keresztül, érthető, 

hangsúlyos előadásmód elősegítése 

gyakorlással. A középső csoportban tanult 

vers szövegének felelevenítése 

Feladat: A vers ritmikusságának 

megéreztetése, élményszerű előadása. 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: a vers képei 
Megjegyzés:   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 11-15. Sárga nagycsoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Állatok projekt – Vadon élő állatok 3. 
(ősz nagyprojekt) 
 
Cél: Állatokról szerzett ismeretek bővítése, 
megerősítése. Kognitív fejlesztés, 
környezetvédelmi ismeretek megalapozása.  
 
Feladat: ismeretek bővítése az állatokról. 
Játékos cselekedtetések az állatok 
témakörben. Az állatokról való gondoskodás 
kiemelése. Hasonlítsák össze a vadon élő 
állatokat életmódjuk szerint: bővüljön ismeretük 
a szelíd és a ragadozó állatokról. Figyeljék meg 
külső jegyeiket és hangjukat. Állatkerti küldetés 
c. mese megnézése. Feladatlapok 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
megfigyeltetés, szemléltetés, bemutatás, 
közvetlen megtapasztalás, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: ismeretterjesztő képeskönyvek az 

állatokról, laptop, pendrive, feladatlapok 

Anyag: Medve pompomból 

Technika: kézimunka 

Cél: szem-kéz koordináció fejlesztése, 

kézügyesség, kreativitás fejlesztése 

Feladat: új technika elsajátítása (fonalból 

pompomkészítés), medve szemének, 

fülének, orrának felragasztása 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 

tevékenységvégzés, segítségadás, 

differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 

értékelés 

Differenciálás: A gyermekek fejlettségi 

szintjéhez igazodó segítségnyújtás és 

egyéni értékelés. 

Eszköz: fonal, sablon, olló, ragasztó 

Anyag: Zelk Zoltán: Az állatok 
iskolája – meseismétlés 
 
Cél: Irodalmi élmény nyújtása 

Feladat: mese cselekvésének 
érzékeltetése a bábok 
használatával, kifejezőkészség 
fejlesztése a mese szereplőinek 
párbeszédével, humor 
érzékeltetése a mese előadásával 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 

szemléltetés, értékelés 

Eszköz: mesében szereplő állat 

bábok 

Megjegyzés: 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, 

Montessori, 
anyanyelvi 

 

Anyag: Új mondóka: Két kis 
kakas… ÉNÓ 40. 
Dalismétlés: 
Fecskét látok… ÉNÓ 188. 
Mondókaismétlés: 
Dirmeg, dörmög… ÉNÓ 13. 
 
Cél: új mondóka megtanítása, 

elsődleges rögzítése, az ismert 

dalos játékok szövegének, 

ritmusának, dallamának és 

játékmódjának megerősítése 

gyakorlással 

Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 

ismert mondóka és dal 

ritmusának érzékeltetése tapssal 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 

hibajavítás, értékelés 

Eszköz: medve fejdísz 

Anyag: Halmazok és 
elemeik összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint. 
Halmazok képzése, ítéletek 
a 7-es számkörben.  
 
Cél: halmazok képzésének 
gyakorlása a megadott 
szempontok alapján, 
számolási készség alakítása  
 
Feladat: tárgyak 
összehasonlítása szín, alak, 
nagyság szerint. Hozzáadás, 
elvevés, ugyanannyivá tétel 
műveletének gyakorlása 
becsléssel, számlálással a 7-
es számkörben.  
 
Eszköz: csoportszoba 

tárgyai, játékeszközei, 

műanyag kupakok, 

feladatlap, tolltartó  

Anyag: Támaszugrások padon, 
futásgyakorlatok egyéni 
versengéssel 
 
Cél: nagymozgás,  
egyensúlyérzék, térpercepció,  
testséma fejlesztés  
 
Feladat: szem – kéz – láb koordináció 
támaszugrás során, támaszugrás 
technikájának gyakorlása,  
 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával.  
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás  
 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, zsámoly  

Fejlesztő játék: 

Állatos dobble 

 

Montessori: 

Állatok és eledeleik- 
kirakó 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 

Gyűjtő fogalmak 

keresése állatok 

témakörben 

Megjegyzés: 

 
   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dal tanítása: Benn a 
bárány… ÉNÓ 150 
Dalismétlés: 
Fecskét látok… ÉNÓ 188. 
Ácsorogjunk… ÉNO: 119 
Mondókaismétlés:  
Két kis kakas… ÉNÓ 40. 
 
Cél: új dal szövegének, 

játékmódjának gyakorlása 

 

Feladat: Halk-hangos gyakorlása 

az ismert dalok és mondóka által 

 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 

hibajavítás, értékelés 

Zenehallgatás: Árkot ugrott… 

ÉNÓ 272. 

Eszköz: bárány, farkas fejdísz 

 Anyag: Támaszugrások padon, 
futásgyakorlatok egyéni versengéssel 
 
Cél: nagymozgás,  
egyensúlyérzék, térpercepció,  
testséma fejlesztés  
 
Feladat: szem – kéz – láb koordináció 
támaszugrás során, támaszugrás 
technikájának gyakorlása,  
 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával.  
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás  
 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, zsámoly 

Fejlesztő játék: 

Állatos memóriajáték 

 

 

Montessori: 

Állatos album 

készítése 

 

 

Anyanyelvi: 

Találd ki, hogy mire 

gondoltam – állatok 

témakör 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 18-22. Sárga nagycsoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Ősz gyümölcsei projekt 1.–Ősz 
nagyprojekt 

 
Cél: Őszi gyümölcsök jellemző jegyeinek 
és felhasználásuk megismerése / alma, 
szilva, szőlő, körte, dió/  
 
Feladat: szerezzenek tapasztalatot az 
őszi gyümölcsök formájáról, méretéről, 
illatáról, ízéről, felhasználásáról a 
szenzitív játékos tevékenységek által. 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
játékos cselekedtetés, feladatadás, 
utasítás, differenciálás, magyarázat, 
ellenőrzés, értékelés 
  
Eszköz: őszi gyümölcsök, kosarak, 

képek őszi gyümölcsökről  

 

Anyag: Őszi gyümölcsök 
Technika: kézimunka – 
fonalragasztás, papírtépés 
 
Cél: szem-kézkoordináció 
fejlesztése, finommotorika, kreativitás 
fejlesztés. 
 
Feladat: Forma létrehozása fonalból- 
fonalvezetés, ragasztás. (alma, körte, 
szőlő) 
 
Differenciálás: Papírtépés 
technikájának elsajátítása, 
gyakorlása, ragasztás technikájának 
gyakorlása, esztétikus alkotások 
létrehozása.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: színes papír, ragasztó, 
fonal, rajzlap, színes ceruzák 

Anyag: Dénes György: Diószegi Dió – új 
vers (verses füzet) 
Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny –
versismétlés 
Cél: új vers szövegének tanítása, 
szókincsbővítés. Vers szövegének 
felelevenítése 
Feladat: gyakorlás során pontos versmondás 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: a vers képe 

Anyag: Benedek Elek: Szóló, szőlő… - új 

mese  

Cél: irodalmi élménynyújtáson belül új mese 
megismertetése, értelmezése, 
szókincsbővítés  

Feladat: kettős tudat erősítése, mesei 
fantáziafejlesztés, népi nyelvezet átélése  

Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 

Eszköz: mese illusztrációja  

Megjegyzés: 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 18-22. Sárga nagycsoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Őszi Zöldségek - Ősz nagyprojekt 
 

Cél: Ismerjenek fel néhány őszi zöldséget.  
Őszi zöldségek: jellemzőik, tulajdonságaik, 
felhasználásuk módja. /répa, káposzta, 
hagyma, burgonya, paprika, uborka/  
 
Feladat: A zöldségek szerepe az egészséges 
táplálkozásban. Zöldségfélék betakarítása a 
kertünkben. Sokoldalú tapasztalatszerzés 
biztosítása az őszizöldségekről, azok 
felhasználásáról. 
 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, feladatadás, utasítás, 
differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: őszi zöldségek, kosarak, kések, tálak, 
tálcák, képek őszi zöldségekről, feladatlap 
 

Anyag: Őszi zöldségek 

Technika: kézimunka, varrás 

Cél: varrás technikájának gyakorlása, 

megerősítése, szem-kéz koordináció, 

finommotorika fejlesztése 

Feladat: előre kivágott zöldség sablonok 

szélének varrása, a papír 

szakíthatóságára, gyűrődésére 

figyelemfelhívás, balesetmentes tű 

használatra szoktatás, kitartás, monotónia 

tűrés erősítése, finommotorika fejlesztése. 

Differenciálás: A gyermekek fejlettségi 

szintjéhez igazodó segítségnyújtás és 

egyéni értékelés.  

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, feladatadás, 

egyéni tevékenységvégzés, segítségadás, 

differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 

értékelés 

Eszköz: papír, tű, olló, hímzőfonal 

Anyag: Benedek Elek: Szóló, 

szőlő… - mese ismétlés 

Cél: irodalmi élménynyújtáson 
belül új mese megismertetése, 
értelmezése, szókincsbővítés  
 
Feladat: kettős tudat erősítése, 
mesei fantáziafejlesztés, népi 
nyelvezet átélése  
 
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, 
értékelés, képolvasás  
 
Eszköz: mese illusztrációja  

Megjegyzés: 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dal tanítása:  
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ 104. 
Dalismétlés: 
Lipem, lopom… ÉNÓ. 202. 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Hej a sályi… ÉNÓ 88. 
Mondókaismétlések:  
Hüvelykujjam… ÉNÓ 37. 
Piros alma csüng a fán… 
Cél: ismert dalos játékok, 
mondókák szövegének, 
játékmódjának, egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása a 
zenei képességek fejlesztése 
közben. Zenei élménynyújtás. 
Zenehallgatás:  
Feladat: mozgásformák- 
térformák: szűkülő – táguló kör 
kialakítása, egyenletes járás 
megerősítése 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: csősz fejdísz, kosár, alma 

Anyag: Bontás 7-es 
számkörben. 
Részhalmazok 
összehasonlítása. 
Több, kevesebb, ugyanannyi. 
Cél: számolási képesség 
megerősítése, halmazképzés 
gyakorlása 
Feladat: halmazbontás 
műveletének gyakorlása, 
részhalmaz képzéssel, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel, 
számolással 
Differenciálás: számolási feladat 
könnyítésével, instrukcióadással 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: minimatt alma, körte, 
munkalap, babakonyha műanyag 
gyümölcsei, kistálak 

Anyag: Mélyugrás jelölt 
sávba, kézállás előkészítés 
 
Cél: nagymozgás, 

  egyensúlyérzék, térpercepció, 
  testséma fejlesztés 

 
Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció mélyugrás során, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel 
páros lábra érkezés) 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával. 
 
 Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, 

zsámoly 

Fejlesztő játék: 

Zöldségek, 

gyümölcsök 

memóriajáték 

 

 

 

Montessori: 

Tapintásos párkereső 

 

Anyanyelvi: 

Auditív emlékezet 
fejlesztése: Mit 
vettem a vásárban? 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag:  
Dalismétlések: 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Lipem, lopom… ÉNÓ. 202. 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Hej a sályi… ÉNÓ 88. 
 
Cél: ismert dalok szövegének, 
ritmusának, dallamának, 
játékmódjának megerősítése. 

 
Feladat: Hallásfejlesztés: halk- 
hangos éneklése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: alma, kosár, csősz 
fejdísz 

 Anyag: Mélyugrás jelölt sávba, 
kézállás előkészítés 
 
Cél: nagymozgás, 

  egyensúlyérzék, térpercepció, 
  testséma fejlesztés 

 
Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció mélyugrás során, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel páros 
lábra érkezés) 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával. 
 
 Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, 
zsámoly 

Fejlesztő játék: 

Szerepjáték: piaci 

árus 

 

 

Montessori: 

Titokzsák tárgyakkal 

 

 

Anyanyelvi: 

Tekintet gyakorlatok, 
tekintet figyelés, 
“Farkas szem” párban 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 25. – 29. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz gyümölcsei- őszi piac projekt 
2. hét ismétlés 

 
Cél: Ismerjenek fel néhány őszi gyümölcsöt. 
Őszi gyümölcsök jellemző jegyeinek és 
felhasználásuk megismerése / alma, szilva, 
szőlő, körte, birsalma, dió/  
 
Feladat: szerezzenek több irányú ismeretet 
az őszi gyümölcsök tulajdonságairól. Ok – 
okozati összefüggések megláttatása. Rész 
– egész viszonyának érzékeltetése a 
gyümölcsök felszeletelése során. Sokoldalú 
tapasztalatszerzés biztosítása az őszi 
gyümölcsökről, azok felhasználásáról. 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
játékos cselekedtetés, feladatadás, utasítás, 
differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: őszi gyümölcsök, kosarak, kések, 
tálak, tálcák, képek őszi gyümölcsökről, 
feladatlap 

Anyag: Őszi gyümölcsök 
 
Technika: kézimunka – varrás 
Cél: Varrás technikájának gyakorlása, 
megerősítése.          
                                                                     
Feladat: - a papír tulajdonságának 
annak szakíthatóságára, gyűrődésére 
figyelmük felhívása.                                                             
– balesetmentes tű használatra 
szoktatás, kitartás, monotónia tűrés 
erősítése, finommotorika fejlesztése.  
                                                                                     
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló, 
színesceruza                                                                                                                                                     

Anyag: Dénes György: Diószegi Dió – 
vers ismétlés (verses füzet) 
Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny – 
versismétlés 
Donászy Magda: Az akaratos falevél-
versismétlés 
Cél: irodalmi élménynyújtás, a vers 
játékosságának éreztetése. 
Feladat: gyakorlás során pontos 
versmondás 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: a vers képe 

Anyag: Benedek Elek: Szóló szőlő, 
mosolygó alma…- mese ismétlés  
/ Magyar népmesék 30. o./ 
Cél: irodalmi élménynyújtás, mese 
felelevenítése, szókincsbővítés 
Feladat: kettős tudat erősítése, 
fantáziafejlesztés, népi nyelvezet átélése  
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 
Eszköz: mese illusztrációja 

 



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: 
Erre csörög… ÉNÓ. 186.  
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Hej, a sályi… ÉNÓ.88. 
Lopják az úr szőlőjét… ÉNÓ.116. 
Mondókaismétlések:  
Kiskertemben az ürge… ÉNÓ. 44. 
Cél: az új dal megismertetése, az 
ismert dalok, mondókák 
szövegének, egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása a 
zenei képességek fejlesztése 
hangszer használat közben. Zenei 
élménynyújtás. 
Feladat: hallásfejlesztés: 
hangszerhasználat 
Zenehallgatás: Rózsaszirma 
harmatos… ÉNO.328. 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: kisdobok, csörgők, 
ritmusbot, triangulum 

Anyag: Bontás 7-es 
számkörben. 
Részhalmazok 
összehasonlítása. 
Több, kevesebb, ugyanannyi. 
Cél: számolási képesség 
megerősítése, halmazképzés 
gyakorlása 
Feladat: halmazbontás 
műveletének gyakorlása, 
részhalmaz képzéssel, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel, 
számolással 
Differenciálás: számolási 
feladat könnyítésével, 
instrukcióadással 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: minimatt alma, körte, 
munkalap, babakonyha 
műanyag gyümölcsei, kistálak 

Anyag: Csúszás, kúszás, 
mászás babzsák továbbítással, 
egykezes alsó és felső dobás 
 
Cél: összerendezett nagymozgás 
fejlesztése, kézügyesség 
fejlesztés 
 
Feladat: csúszás, kúszás 
technikájának megerősítése, 
szem – kéz koordináció, testséma 
fejlesztés  
Finommotorika, kézügyesség 
fejlesztés a babzsák gyakorlatok 
végzésével 
 
Játék: csapatverseny 
babzsákokkal 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás, 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: babzsák, padok 

Fejlesztő játék: 
Vásáros, piacos játék 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Színárnyalatok - 
ismétlés 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Hangutánzó 
gyakorlatok: őszi szél, 
eső hangjainak 
utánzása 
csoportosan, 
párokban, majd 
egyénileg                                          
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 25. – 29. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Őszi Zöldségek - őszi piac 
projekt 2. hét ismétlés 

 
Cél: Ismerjenek fel néhány őszi zöldséget.  
Őszi zöldségek: jellemzőik, tulajdonságaik, 
felhasználásuk módja. /répa, káposzta, 
hagyma, burgonya, paprika, uborka/  
 
Feladat: A zöldségek szerepe az 
egészséges táplálkozásban. Zöldségfélék 
betakarítása a kertünkben. Sokoldalú 
tapasztalatszerzés biztosítása az 
őszizöldségekről, azok felhasználásáról. 
 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
játékos cselekedtetés, feladatadás, 
utasítás, differenciálás, magyarázat, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: őszi zöldségek, kosarak, kések, 
tálak, tálcák, képek őszi zöldségekről, 
feladatlap 

Anyag: „Kedvenc gyümölcsöm, zöldségem” 
 
Technika: mintázás  
 
Cél: mintázási technikák alkalmazása, 
megerősítése, tetszés szerinti gyümölcs, 
zöldség megmintázása, kézügyesség fejlesztés, 
szem- kéz koordináció erősítése 
 
Feladat: a kiválasztott gyümölcs, zöldség 
jellemző jegyeinek megformálása, az ismert 
mintázási technikák önálló és ügyes 
alkalmazásával. 
Differenciálás: a kevésbé önálló gyermekeknek 
szükség és igény szerint nyújtunk több 
segítséget, felajánljuk a gyümölcs sablonok 
használatát is. Színezőlapok színezése. 
Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, javaslattétel, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: viaszos vászon, gyurmaalátét, színes 
gyurma, formák, kartonlap, színes papírok 
 

Anyag: Ismétlő versek 
Osváth Erzsébet: Jött 
őszanyó… versismétlés  
Dénes György: Diószegi Dió – 
vers ismétlés (verses füzet) 
Cél: tanult versek szövegének 
ismétlése, pontosítása, rögzítése, 
ismert vers esetében önálló 
versmondásra való ösztönzés. 
 
Feladat: önálló versmondás  
párbeszéd módszerével 
 
Módszer: egyéni előadás, 
gyakorlás, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a vers képei, őszi képek 
 

Megjegyzés:  

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 
(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

Játék Fejlesztő, 
Montessori, 
Anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dalosjátékok ismétlése: 
Hopp mókuska… ÉNÓ.171. 
Lipem, lopom… ÉNÓ. 202. 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Mondókaismétlések: 
Bibici Panna…ÉNÓ.10. 
Cél: esztétikai, művészeti nevelés- 
zenei élménynyújtás, éneklési 
készség fejlesztése 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
gyors –lassú érzékeltetése ismert 
dalokon és mondókákon 
Zenehallgatás: Dolgozni 
szaporán… óvónő éneke 
Módszer: magyarázat, feladatadás, 
bemutatás, hibajavítás, 
segítségadás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: mókus fejdísz, kalap, szék, 
kiskosár, kép madarakról, furulya 

Anyag: Halmazok képzése, 
tulajdonságainak változtatása.  
Cél: számolási képesség 
megerősítése a 7-es 
számkörben 
 
Feladat: Hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel gyakorlása a 
7-es számkörben, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel és 
számlálással 
 
Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, 
differenciálás, megerősítés, 
játékos cselekedtetés, 
összehasonlítás, 
megkülönböztetés, ellenőrzés, 
differenciálás, értékelés 
Eszköz: csoportszoba tárgyai, 
eszközei, Minimat elemek, 
munkalap, feladatlap, tolltartó 

Anyag: Csúszás, kúszás, 
mászás babzsák továbbítással, 
egykezes alsó és felső dobás 

Cél: összerendezett nagymozgás 
fejlesztése, kézügyesség fejlesztés 

Feladat: csúszás, kúszás 
technikájának megerősítése, szem 
– kéz koordináció, testséma 
fejlesztés  

Finommotorika, kézügyesség 
fejlesztés a babzsák gyakorlatok 
végzésével 

Játék: csapatverseny 
babzsákokkal 

Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás, 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 

Eszköz: babzsák, padok 

Fejlesztő:  
piacos játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
ízérzékelő játék 
 
 
 
 
Anyanyelvi 
nevelés: 
találóskérdések 
gyümölcsökről, 
zöldségekről 

Megjegyzés:    



 


