
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 04 - 08. Zöld középső csoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Őszi Jeles nap - Állatok világnapja – 
Látogatás a közeli kis állatkereskedésbe 

Cél: a kis állatkereskedésben található 
állatokról való ismeret és élmény nyújtása, 
állatok szeretetére és védelmére való nevelés 

Feladat: a kereskedésben látható állatok 
megtekintése, külső jegyeik megfigyelése, 
megnevezése, életmódjuk, táplálkozásuk 
megbeszélése, állattartás felelősségének 
kiemelése, gyermekek által gyűjtött képekből 
kollázs készítése 

 

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

 

Eszköz: ismeretterjesztő képes könyvek, állatos 
memóriajáték, állatos puzzle 

Anyag: Állatkereskedés állatai  

Technika: ragasztás 

Cél: Hal, kaméleon vagy teknősbéka 
készítése színes papírból 

Feladat: finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, olló és ragasztó 
helyes használatának gyakorlása, 
megerősítése 

Differenciálás: szükség és igény szerint 
segítségnyújtás, az ügyesebbek kedvük 
szerint készítsék el mindhárom állatot 

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

Eszköz: színes lap, rajzlap, olló, 
ragasztó, színes ceruza, hurkapálca, 
viaszos vászon 

Anyag: Gazdag Erzsi – A kis 
kakas rézgarasa - versismétlés 
Cél: a vers szövegének gyakorlása 
Feladat: vers szövegének 
gyakorlása, játékos mozdulatokkal 
kísérése, rövid és hosszú távú 
emlékezet fejlesztése, 
szókincsbővítés 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: kutya báb 
Anyag: Mese a falánk 
tyúkocskáról - új mese (GYISZ 
110. o.) 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: a történet által az ígéret 
megtartás fontosságának 
kiemelése, feszültség oldása a 
mese végén a veszélytől való 
megmenekülés által 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: kesztyű bábok 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dalos játék: Koszorú, 
koszorú… ÉNÓ 100. 
Dalok ismétlés: 
Tekeredik a kígyó… ÉNÓ 109. 
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ 203. 
Kis kacsa fürdik… ÉNÓ 115. 
Mondóka ismétlés: 
Gyí, te paci… ÉNÓ 33. 
Nyuszi fülét hegyezi (internetes 
forrás) 
Zenehallgatás: Sárga csikó… 
Törzsök 23. 
 
Cél: új dal szövegének, dallamának 
elsajátítása, gyakorlása, ismert 
dalok, mondókák gyakorlása 
Feladat: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése utánzó mozgásokkal, 
halk-hangos gyakorlása az ismert 
dalokon, mondókákon, 
hallásfejlesztés: társ hangjának 
felismerése 

Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: kacsa fejdíszek 

Anyag: 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: Járás, futás 
feladatokkal, 
labdagyakorlatok (labda 
feldobás-elkapás, pattintás, 
gurítás, labdavezetés…) 
Cél: Nagymozgások-, 
testséma-, egyensúlyérzék-, 
térpercepció fejlesztése- 
állatmozgások utánzásával 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése labda 
dobásával, elkapásával. 
Nagymozgás fejlesztése járás, 
futás feladatok által. Állatok 
mozgásának utánzása (cica, 
kutya, mackó, járás, 
békaugrás, nyuszi ugrás, 
verébszökdelés) 
Módszer: bemutatás, 
bemutattatás, utasítás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: léglabda, kislabda, 
bója 

Játék: 

Memóriajáték állatos 
képekkel 

 

Montessori 
tevékenység: 

Hol lakik? párosító 
eszköz 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Suttogó gyakorlatok 
állatok nevével 

Találós kérdések 
állatokról 

Megjegyzés: 

 

   

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 11 - 15. Zöld középső csoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Őszi időjárás, természet jellemzői, 
költöző madarak 

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, tudjanak a  

Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
cselekedtetés, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret, képolvasás 

Eszköz: őszi tájképek, lehullott színes falevelek 

 

Anyag: Költöző madarak 

Technika: kézimunka 

Cél: kézügyesség, szem-kéz koordináció 
fejlesztése, finommotorika fejlesztése 

Feladat: gólya kialakítása vattakorong, 
papír és hurkapálca segítségével: 
ragasztó és olló helyes használatának 
gyakorlása 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, szóbeli és tevőleges 
segítségadás.  
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: vattakorong, ragasztó, olló, 
hurkapálca 

 

Anyag: Marék Veronika – Kipp-kopp 
és Tipp-topp új mese 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: erdőben, mezőn élő állatokkal 
való ismerkedés, szeretet és barátság 
fontosságának kiemelése, ősz 
jellegzetességeinek megfigyelése 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: képeskönyv illusztrációi, 
gesztenye figurák 
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 

Megjegyzés: 

 

 

  

 

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dal: Hej a sályi piacon 
ÉNÓ 88. 
Dalos játék ismétlése: 
Koszorú, koszorú… ÉNÓ 100. 
Esik az eső… ÉNÓ 263 
Mondóka ismétlés: 
Sim-sim fúj a szél… (internetes 
forrás) 
Süni, süni, sünike…. (internetes 
forrás) 
Zenehallgatás: Négy vándor jár –
óvónő éneke ÉNÓ 318. 
Cél: a zene eszközével formáljuk a 
gyermekek személyiségét, 
felkeltsük érdeklődésüket a zene 
iránt 
Feladat: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése utánzó mozgásokkal, 
halk-hangos gyakorlása az ismert 
dalokon, mondókákon, 
hallásfejlesztés: társ hangjának 
felismerése 
Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: alma, kosár, kendő, 
koszorú fejdísz 

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint (őszi 
falevelek: szín, alak, helyzet) 
Halmazok képzése, ítéletek 
Cél: halmaz fogalmának 
kialakítása 
Feladat: párosítás módjának 
megismertetése, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
fogalmának erősítése a becslés, 
számlálás során, tőszámlálás 
gyakorlása, megerősítése, 
halmazképzés gyakorlása a 
megadott szempontok alapján 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
becslés, összehasonlítás, 
mérés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: őszi falevelek 

Anyag: Támaszugrások 
padon 
Padgyakorlatok 
Futó, fogójátékok padok 
felhasználásával 
Cél: nagymozgás, 
térpercepció fejlesztése 
Feladat: Gyorsaság, 
ügyesség, állóképesség, 
összerendezett mozgás  
Elősegítése 
Egyensúlyérzék fejlesztés 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
segítés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés  
Eszköz: padok, zsámolyok, 
bóják 
 

Játék: 

Memória játék - őszi 
falevek 

 

Montessori 
tevékenység: 

Bab kanalazása, 
válogatása szín szerint, 
méret szerint 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Mondd úgy, ahogy én!/ 
Mondd 
hangosabban/halkabban! 
– utánzó játék 

 

Megjegyzés: 

 

   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 18 - 22. Zöld kiscsoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Őszi zöldségek és gyümölcsök 
(alma, körte, szőlő, szilva) 

 

Cél: Ismeretek nyújtása az őszi gyümölcsökről, 
zöldségekről, egészséges életmódra nevelés, 
egészséges táplálkozás megismertetése 

Feladat: Ismerkedés a gyümölcsök és 
zöldségek jellemző tulajdonságaival, ízével, 
formáival, színeivel, változatos 
felhasználásukkal, részeikkel, játékos 
cselekedtetések által ismeretek szerzése a 
piacon történő vásárlásról 

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

Eszköz: fa puzzle, gyümölcsök, zöldségek, 
tányér, szalvéta 

Anyag: Érik a szőlő… 

Technika: kézimunka 

Cél: kézügyesség erősítése, 
finommotorika fejlesztése 

Feladat: szőlőszemek ragasztása 
papírgyűrés/papírragasztás technikájával, 
ragasztó használat gyakorlása 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, szóbeli és tevőleges 
segítségadás. Az ügyesebb gyermekek 
számára a ragasztást javasoljuk. 
 

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

Eszköz: színes papír, papírcsíkok, 
ragasztó 

 

Anyag: Osváth Erzsébet – Jött 
őszanyó – versismétlés 
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: A macska, mint szakács – 
új mese 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés, mesehallgatóvá 
nevelés 
Feladat: Erkölcsi érzék fejlesztése a 
mese bemutatásával (a csalás 
mindig kiderül)  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: cica és oroszlán báb 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dal: Lipem, lopom… 
ÉNÓ 202. 
Dalos játék ismétlése: 
Hej a sályi piacon… ÉNÓ 88. 
Dombon törik a diót…  
Mondóka ismétlés: 
Hüvelykujjam almafa… ÉNÓ 37. 
Poros úton kocsi zörög… ÉNÓ 52. 
Zenehallgatás: Óvónő 
furulyajátéka 
Cél: zene szeretetére nevelés, 
örömteli éneklés és közösen való 
tevékenykedtetéssel a közösségi 
érzés erősítése 
Feladat: Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése (nyuszi taps és dió 
segítségével), gyors-lassú 
érzékeltetése a dalok, mondókák 
hangoztatása és utánzó játékos 
cselekedtetés által 
Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: dió, kalap, kosár, alma, 
furulya 

Anyag: Halmazok 
számosságának 
megállapítása számlálással, 
tőszámnevek gyakorlása, 
mennyiségek 
összehasonlítás, becsléssel, 
összeméréssel 
Cél: értelmi képességek 
fejlesztése, számolási képesség 
fejlesztése, tőszámlálás 
gyakorlása, ismeretek 
megerősítése 
Feladat: Fogalomalkotás: több, 
kevesebb, ugyanannyi 
fogalmának megerősítése, 
tőszámnevek gyakorlása, 
párosítás műveletinek 
gyakorlása 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
becslés, összehasonlítás, 
mérés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: őszi gyümölcsök 
különböző színben és formában 

Anyag: Csúszás, mászás, 
eszközök csúsztatása. 
Csúszó, mászó feladatok 
Versengések csúszással, 
mászással 
Cél: térpercepció fejlesztése a 
téri helyzetek mozgásos 
megélésével. 
 
Feladat: szem – kéz, szem – 
láb koordináció fejlesztése 
sávokban mozgással, 
testséma fejlesztése: 
térirányok, alaklátás 
fejlesztése kis és nagy 
körforma bemozgásával. 
 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségnyújtás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: babzsák, bóják, 
akadályok 

Játék: 

Szerepjáték: 
babakonyhai főzés – 
befőtt, lekvár készítés 

 

Montessori 
tevékenység: 

Zöldségek, gyümölcsök 
kóstolása 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Találós kérdések 
zöldségekről, 
gyümölcsökről 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 25 - 29. Zöld kiscsoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Őszi öltözködés, kerti munkák 

 

Cél: Ok-okozati összefüggések megláttatása az 
őszi időjárás és melegebb öltözködés 
összefüggésében, kerti szerszámok 
megismerése, lehullott falevelek összegyűjtése, 
szókincsbővítés 

Feladat: Őszi ruhadarabok megnevezése, 
testséma fejlesztése, adott ruhadarabot melyik 
testrészen hordjuk, környezet rendben tartására 
szoktatás, kerti szerszámok helyes 
használatának gyakorlása- falevelek 
gereblyézése 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, megfigyelés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: ruhadarabok, babák, gereblye, kosár 

Anyag: Őszi fa 
Technika: festés 
Cél: Színérzék fejlesztése, esztétikai 
nevelés, finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése 
Feladat: Szivaccsal és ecsettel történő 
festés helyes technikájának gyakorlása-fa 
lombkoronájának kialakítása szivaccsal, 
fa törzsének elkészítése ecset 
segítségével, ősz színeinek 
megjelenítése a fa elkészítése során 
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, szivacs, papírtörlő 

Anyag: Nemes Nagy Ágnes – 
Gesztenyefalevél – új vers 
Cél: Új vers szövegének rögzítése, 
szókincsbővítés 
Feladat: Az ősz hangulatának 
átélése a versen keresztül, 
testséma fejlesztés elősegítése, 
gyermeki fantázia erősítése 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: falevél 
Anyag: Az aranytarajos kiskakas 
– új mese 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: A barátság jó példájának 
megláttatása a baráti összefogás 
erejének kiemelése – erkölcsi 
nevelés 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: mese szereplői 
 

Megjegyzés: 

 

 

  

 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dalos játék tanítása: 
Elvesztettem zsebkendőmet… ÉNÓ 
86 
Dalos játék ismétlés: 
Lipem-lopom… ÉNÓ 202. 
Mondóka ismétlés: 
Cini-cini muzsika… ÉNÓ 12. 
Erre kakas… ÉNÓ 26. 
Zenehallgatás: Ősz szele 
zümmög… ÉNÓ 319. 
Cél: új dalos játék dallamának, 
szövegének, ritmusának 
gyakorlása, rögzítése 

Feladat: táncmozdulatok 
gyakorlása, párválasztás, párcsere, 
páros forgás, csípőre tett kéz, 
sorgyarapodás, körforma tartásának 
gyakorlása, erősítése 

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

Eszköz: ruhazsebkendő, kosár 

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: Anyag: Kúszás, 
mászás, kétkezes  
alsó dobás 
Babzsák gyakorlatok 
 
Cél: állóképesség fokozása, 
nagymozgások fejlesztése. 
Dobás technikájának 
gyakorlása. 
 
Feladat: testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával, 
finommotorika fejlesztése 
eszközfogással, percepció 
fejlesztése térmélység 
érzékelésével. Verbális 
fejlesztés: átadás, átfordítás. 
 
Módszer: gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás,    
segítségnyújtás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés. 
 
Eszköz: körkötél, babzsákok, 
karikák 

Játék: 

Babák öltöztetése 

Óvodánk udvarán 
levelek összegyűjtése 

 

Montessori 
tevékenység: 

Fakeretek: gombolós, 
tépőzáras, fűzős 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Szógyűjtés őszi 
öltözködésről és 
ruházatról 

Megjegyzés: 

 

   

 


