
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 01. – 05. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

1. Anyag: Őszi kerti munka  
2. helyszíni foglalkozás az óvoda udvarán 
3.  

Cél: tapasztalatok szerzése az őszi kerti 
munkákból.  
 
Feladat: gyakorolják az avar összegyűjtésének 
munkafolyamatát- munkára nevelés, 
Beszélgetés és játékos cselekedtetés az őszi 
öltözködésről. 
 
Módszer: kerti munka, beszélgetés, játékos 
tevékenységvégzés, szemléltetés, képolvasás, 
ellenőrzés, értékelés, differenciálás 
 
Eszköz: gereblye, lapát, láda, kis seprű 

Anyag: Kerti szerszámok 
Technika: kézimunka – papírtépés, 
vágás, hajtás, ragasztás 
 
Cél: sablon körberajzolásával, 
kivágásával, bevagdosásával, 
összehajtásával, papírtépéssel, és 
felragasztásával alakítsák ki a kerti 
szerszámok formáit.  
 
Feladat: kézügyesség, finommotorika, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, 
sablonrajzolás, kivágásának és 
felragasztásának gyakorlása. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 

Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, sablon, 
színes papír, olló, ceruza, ragasztó  
 

 

 

„Mindenszentek” 

Anyag: Marék Veronika: 
Kippkopp és Tipptopp… 
Mesehallgatás 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés 
az irodalmi élmény nyújtás által, az 
ismert mese történetének 
felelevenítése, szókincsbővítés. 
Feladat: erkölcsi nevelés: a 
jószívűség, segítőkészség, barátság 
pozitív példájának megláttatása.  
a mese történetén keresztül. 
Eszköz: a mese képei 
 

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 

 

 

„Mindenszentek” 

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, 
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 valami felé fordulással, 
térérzék fejlesztése irányok szerinti 
mozgással.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: kötél  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fejlesztőjáték: 
„Kertészkedők 
vagyunk” játék 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Őszi kerti munka: 
sepregetés, 
gereblyézés, 
avargyűjtés 
 
 
 
Anyanyelvi:  
 

Mit hallasz? játék 

(anyanyelvi 

játékgyűjtemény 9, 10. 

oldalról) 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 01. – 05. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Őszi öltözködés 
 
Cél: az őszi időjárás és a melegebb öltözködés 
közötti összefüggések felismerése.  
 
Feladat: Mi nem illik a sorba? Játék által az őszi 
ruhadarabok kiválasztása, megnevezése. 
Testséma fejlesztés. 
Eszköz: öltöztető baba, ruhadarabok. 
 
Feladat: beszélgetés és játékos cselekedtetés 
az őszi öltözködésről. 
 
Módszer: kerti munka, beszélgetés, játékos 
tevékenységvégzés, szemléltetés, képolvasás, 
ellenőrzés, értékelés, differenciálás 
 
Eszköz: öltöztető baba és ruhatára, 
ruhadarabok 
 

 

 

Anyag: „Őszi ruhadarabok”  
 
Technika: kézimunka - papírgyűréssel                                                 
 
Cél: Kézügyesség fejlesztése, szem – 
kéz koordináció fejlesztése.   
                                                                            
Feladat: sablonok körberajzolása, azok 
kivágása,beszínezése, papírgyűréssel 
kirakása, elhelyezése.                                              
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, feladatadás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, sablonok, 
ceruzák, olló, ragasztó, színes krepp 
papírok 

Anyag: Szalai Borbála: Mogyorót 
szedtem… - új vers  
Cél: irodalmi élmény nyújtás, az új 
vers megismertetése, tanítása    
Feladat: a vers ritmikusságának, 
játékosságának éreztetése a versen 
keresztül.                                           
Módszer: előadás, gyakorlás, 
ismétlés, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés                               
Eszköz: mogyoró 

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: 
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. 
Badacsonyi rózsafán…ÉNÓ. 8. 
Cél: az ismert dalok, dalos 
játékok, mondókák szövegének, 
játékmódjának, egyenletes 
lüktetés érzékeltetésének 
gyakorlása a zenei képességek 
fejlesztése közben. Zenei élmény 
nyújtás. 
Feladat: hallásfejlesztés: halk -
hangos érzékeltetése 
Zenehallgatás: Tekereg a 
szél…óvónői ének 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: dió, kiskosár, alma 
fejdísz, kendő 
 

 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 valami felé fordulással, 
térérzék fejlesztése irányok szerinti 
mozgással.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: kötél  
 
 
  

Fejlesztő:  
„Babák öltöztetése az 
évszaknak 
megfelelően” 
Öltözető baba - kirakó 
 
 
 
Montessori: 
Színárnyalatokkal 
tevékenykedés 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
ruhadarabokkal 
kapcsolatban 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz- Jeles napok  
Márton napja - az újbor és a liba ünnepe. 
 
Cél: Márton napi hagyományápolás, 
beszélgetésekkel, képolvasásokkal, 
élménybeszámolókkal. 
 
Feladat: a hagyományhoz fűződő 
tevékenységek, szokások, programok 
megismertetése a gyerekekkel, beszélgetés, 
legendák mesélése, képnézegetések által. 
 

Módszer: beszélgetés, mesélés, képolvasás, 

szólásmondások, énekelgetés, zenehallgatás, 

versek, mondókák meghallgatása a Jeles 

naphoz fűződően. 

 

Eszköz: képek, töklámpás, vesszők, szürethez 
használatos eszközök bemutatása képeken. 
 

  

1.) Anyag: Márton napi lámpás készítése 
2.)  

Cél: szépérzék fejlesztése, ünnepi 
hangulat megvalósítása egy termék 
készítésével, saját produktum 
megtervezése, létrehozása, önálló 
alkotás erősítése, finommotorika 
fejlesztése. 
 
Feladat: gondolják ki és tervezzék meg 
saját lámpásuk kinézetét. Rajzolják meg 
a díszítést, komponálják meg, majd 
vágják ki és ragasszák fel az üveg 
oldalára. 
 
Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: befőttesüveg, színes papír, 
üvegtapéta, hajlítható drót, mécses, 
grafitceruza. 

3.)  

Anyag: Pákolicz István: Kiolvasó 
Gi-gá, gi-gá gúnárom… – új 
mondóka 
Cél: irodalmi élmény nyújtás, az új 
mondóka megismertetése, tanítása, 
Feladat: mondóka szövegének 
közös elmondatása, gyakoroltatás 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
ismétlés, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: liba síkbáb 

Anyag: A libapásztor - új mese 
(internetről) 
Cél: irodalmi élménynyújtás, az új 
mese megismertetése, értelmezése, 
szókincsbővítés. 
Feladat: fantázia fejlesztés, népi 
nyelvezet átélése, megerősítése 
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 
Eszköz: liba báb 
 
 
 
 

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 dalosjáték: Gyertek 
haza ludaim…ÉNÓ.76. 
Dalismétlések: 
Egyél libám… ÉNÓ.84. 
Lopják az úr…ÉNÓ. 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Mondókaismétlés: 
Nincs szebb madár… ÉNO. 48. 
 
Cél: zene iránti fogékonyság 
erősítése, művészeti- esztétikai 
nevelés, új dalosjáték 
megismertetése 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
megerősítése. 
 
Zenehallgatás: A gúnárom 
elveszett…- óvónő éneke 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: liba síkbáb, kalap, 

kiskosár, madár ujjbáb 

  

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 
 

Anyag: Függés célba ugrással.  
 
Cél: „félelmük” legyőzése.  
 
Feladat: térérzékelés fejlesztése, 
térirányok bemozgásával. 
Finommotorika fejlesztése 
eszközök különböző fogásával. 
Alaklátás fejlesztése testrészekkel 
alakzatok formálásával.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés), 
differenciálás, hibajavítás.  
 

Eszköz: bordásfal, pad, karika, 
szőnyegek.   

Fejlesztő játék: 
„Gyertek haza ludaim” 
„Libák a vásáron” 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Színes toronyépítő 
(számjegy - karika 
rúdra párosítása) 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
liba és más 
szárnyasok hangjának 
utánzása  
 
 
 

Megjegyzés:    

 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz- Jeles napok  
Márton napja - az újbor és a liba ünnepe. 
(ismétlés) 
 
Cél: Márton napi hagyományápolás, 
beszélgetésekkel, képolvasásokkal, 
élménybeszámolókkal. 
 
Feladat: a hagyományhoz fűződő 
tevékenységek, szokások, programok 
megismertetése a gyerekekkel, beszélgetés, 
legendák mesélése, képnézegetések által. 
 

Módszer: beszélgetés, mesélés, képolvasás, 

szólásmondások, énekelgetés, zenehallgatás, 

versek, mondókák meghallgatása a Jeles 

naphoz fűződően. 

 

Eszköz: képek, töklámpás, vesszők, szürethez 
használatos eszközök bemutatása képeken. 
 

 

 Anyag: Márton napi liba 
Technika: kézimunka 
 
Cél: Finommotorika fejlesztése a 
gríz/rizs szórás által. A ragasztás 
technikájának erősítése. 
 
Feladat: szem – kéz koordináció 
fejlesztése, tiszta munkára nevelés a 
ragasztás során, barkácsolásnál 
türelemre, pontos munkára nevelés. 
 
Módszer: motiváció, beszélgetés, 
magyarázat, bemutatás, szemléltetés, 
játékos tevékenykedtetés, differenciálás, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés  
  
Eszköz: viaszos vászon, ragasztó, rizs, 

búzadara, sárgaborsó. 

 

Anyag:Szalai Borbála: Mogyorót 
szedtem… - ismétlő vers 
 
Cél: az ismétlő vers szövegének, 
előadásának megerősítése, 
gyakorlása 
 
Feladat: ismétlő vers pontos 
szövegének megerősítése 
gyakorlás, az új vers elsődleges 
tanulása a közös együtt mondás 
során. 
 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
ismétlés, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: őszi kép, mogyoró 

 

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: Itt a 
köcsög…ÉNÓ.38. 
Dalismétlések: 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Gyertek haza ludaim…ÉNÓ.76. 
 
Cél: őszi dalok, mondókák 
ismétlése, gyakorlása, rögzítése  
 
Feladat: hallásfejlesztés: 
hangszerhasználat 
 
Zenehallgatás: De jó a dió… - 
óvónő furulyajátéka 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: kisdob, csörgők, 
triangulum, ritmusbot 
 

  Anyag: Függés célba ugrással.  
 
Cél: „félelmük” legyőzése.  
 
Feladat: térérzékelés fejlesztése, 
térirányok bemozgásával. 
Finommotorika fejlesztése 
eszközök különböző fogásával. 
Alaklátás fejlesztése testrészekkel 
alakzatok formálásával.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés), 
differenciálás, hibajavítás.  
 
Eszköz: bordásfal, pad, karika, 

szőnyegek.    

Fejlesztő:  
Levélmemória játék 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Érzékelés – tapintás 
őszi terményekkel 
(gesztenye, makk, 
mogyoró, falevél) 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Levelek fújása 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2021. november 15. – 19. Piros nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz rendszerező  
 

Cél: az évszakról szerzett eddig ismeretek 
felelevenítése, rendszerezése, ősz jegyeinek, 
jellegzetességének megnevezése 
 
Feladat: közös beszélgetés és képolvasás 
keretében ismereteik megerősítése, 
rendszerezése 

- őszi természet jegyei, időjárás 
- őszi gyümölcsök 
- kerti munkák 
- őszi öltözködés 
- téli álmot alvó állatok, költöző madarak 

 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, 
értékelés, képnézegetés, képválogatás, 
csoportosítás 
 
Eszköz: képek őszi természetről, téli álmot alvó 
állatokról, költöző madarakról, gyümölcsökről 
 
 
 
 

Anyag”Öszi fa” barkácsolás 
Technika: vegyes technika 

Cél: Alkotó fantázia fejlesztése az önálló 

alkotás létrehozásával. 

Feladat: vizuális fantázia, szín és 

formaérzék fejlesztése. Finommotorika 

szem – kéz koordináció, kézügyesség 

fejlesztése. Vágás, ragasztás, térbeli 

kiterjedések megjelenítése, formaviláguk 

, fantáziájuk fejlesztése a barkácsolás 

gyakorlásával 

Módszer: beszélgetés, javaslattétel, 

feladatadás, szemléltetés, magyarázat, 

megerősítés, egyéni tevékenységvégzés, 

differenciálás, segítségadás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: karton, ragasztó, színes papírok 

az ősz színeiben, olló, terítő, rajzlap 

 

Anyag: Titi Hajnalka: Mese az 
öreg tölgyről 
Cél: Irodalmi fogékonyságuk 
erősítése igényes irodalmi művek 
megismertetésével. 
Feladat: A mese bemutatása, 
beszédértés fejlesztése, anyanyelvi 
nevelés - szókincsbővítés 
Módszer: bemutatás, szemléltetés 
Eszköz: IKT eszköz 

Anyag: Orgoványi Anikó: Őszi 
színek vers új 
Cél: Irodalmi élmény nyújtása 
Feladat: Az őszi természet 
megjelenítése, a vers szemléletes 
bemutatásával. Memória, 
szándékos figyelem fejlesztése a 
vers elsajátításával 
Eszköz: őszi levelek, képek 
https://jatsszunk-egyutt.hu/oszi-
versek-ovodasoknak/ 
 
 
 
 

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: Görög 
dinnye… 
Dalosjátékok ismétlése:  
Gyertek haza ludaim…ÉNÓ.76. 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Mondóka ismétlése: 
Itt a köcsög…ÉNÓ.38. 
Cél: az ismert dalok, dalos 
játékok, mondókák szövegének, 
játékmódjának, egyenletes 
lüktetés érzékeltetésének 
gyakorlása a zenei képességek 
fejlesztése közben. Zenei 
élménynyújtás.              
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
kettős lüktetés   
Zenehallgatás: Kiskalász 
zenekar: A nagy tök (Youtube)                            
Módszer: feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
gyakorlás, differenciálás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés                             
Eszköz: ritmusbot, lúd, farkas 
fejdísz, dió, szőlő, IKT eszköz 
 

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 
megkülönböztetése, 
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 tök 
 
 

Anyag: Csúszás, mászás padon, 
padpárokon.  
 
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése mozgásos 
feladatok és játékok során.  
 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése padon 
mozgással, testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával, alaklátás 
fejlesztése, térészlelés fejlesztése 
távolságbecsléssel.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: kendő, 4-6 db. tornapad  
  

Fejlesztő játék:  
piacos játék - 
tök és kukorica vásár 
 
 
 
 
 
Montessori:  
színárnyalatokkal 
tevékenykedés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
találóskérdések, 
szólások tökről, 
kukoricáról 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz rendszerező  
 

Cél: az évszakról szerzett eddig ismeretek 
felelevenítése, rendszerezése, ősz jegyeinek, 
jellegzetességének megnevezése 
 
Feladat: közös beszélgetés és képolvasás 
keretében ismereteik megerősítése, 
rendszerezése 

- őszi természet jegyei, időjárás 
- őszi gyümölcsök 
- kerti munkák 
- őszi öltözködés 
- téli álmot alvó állatok, költöző madarak 

 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, 
értékelés, képnézegetés, képválogatás, 
csoportosítás 
 
Eszköz: képek őszi természetről, téli álmot alvó 
állatokról, költöző madarakról, gyümölcsökről 
 
 
 
 
 

Anyag: Az ősz színei közös munka 
 
Technika: festés emlékezet után 
 
Cél: Őszi kép festése az ősz színeinek 
megjelenítésével. 
 
Feladat: vizuális fantázia, szín és 
formaérzék fejlesztése. Finommotorika 
szem – kéz koordináció, kézügyesség 
megerősítése. 
Közös kép készítésével, az együtt 
tevékenykedéssel közösségi érzés, az 
alkalmazkodó képesség, a szociális 
készségek, képességek fejlesztése 
 
Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
összedolgozás, kooperáció 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
ötletadás egymásnak, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, csomagolópapír 
tempera, ecset,  
 

4.)  

Anyag: Zelk Zoltán: Őszi mese – 
ismétlő mese 
 
Cél: irodalmi élménynyújtás, az új 
mese megismertetése, 
szókincsbővítés. 
 
Feladat: Figyelem fejlesztése 
mesehallgatással, mesetudat 
alakítása meséléssel, érzelmi életük 
fejlesztése 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 
 
Eszköz: mese 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: Az ősz témakörben 
tanított dalok, dalos játékok, 
mondókák ismétlése.  
Lopják az úr…ÉNÓ. 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Hej, a sályi… ÉNÓ.88. 
Erre csörög… ÉNÓ.186. 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Mondókák ismétlése: 
Kiskertemben az ürge…ÉNÓ.44. 
Bibici Panna…ÉNÓ. 10. 
Cél: esztétikai, művészeti nevelés- 
zenei élménynyújtás, éneklési 
készség fejlesztése 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
ritmusvisszhang gyakorlása 
Zenehallgatás: Vivaldi Ősz tétel – 
CD lejátszóról 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: zsebkendő, ritmusbot 
 

 

 Anyag: Csúszás, mászás padon, 
padpárokon.  
 
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése mozgásos 
feladatok és játékok során.  
 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése padon 
mozgással, testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával, alaklátás 
fejlesztése, térészlelés fejlesztése 
távolságbecsléssel.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: kendő, 4-6 db. tornapad  
 
 

Fejlesztő játék:  
kukoricamorzsolás 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Számkép-számjegy 

párosító eszköz 

bevezetése 

 

 

Anyanyelvi:  
Auditív ritmus 
fejlesztése – 
visszhang játék, 
mondott és kopogott 
ritmussal az őszhöz 
kapcsolódóan 
 

Megjegyzés:    

 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Adventi hírnök friss fenyőág” 
projekt 1. hét  

4. Adventi készülődés hete 
5.  
6. Cél: Adventi készülődés hete óvodai 

hagyományápolás 
7.   

Feladat: készülődés, hangulatfelkeltés a 
különböző tevékenységekkel a közelgő 
ünnepekre a gyerekek és a szülők aktív 
bevonásával, közös tevékenységeivel, 
Beszélgetések, élménybeszámolók a közelgő 
ünnepekről, képolvasások. 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
képolvasás, élménybeszámoló, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Mikulásos és karácsonyi képek, képes 
könyvek, CD lejátszó, Ünnepi CD, gyermekek 
által készített alkotások 
 

 Anyag: Mikulás,rénszarvas ragasztás 
Technika: kézimunka  
 
Cél: Kreativitásuk, alkotókedvük 

fejlesztése változatos technikákkal. 

 
Feladat: A Mikulás forma kivágása, 
ollóhasználat gyakorlása. Ügyeljenek a 
pontos, tiszta ragasztásra. Esztétikai 
élmény nyújtása. 

 
Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni 

tevékenységvégzés, segítségadás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

 
Eszköz: viaszos vászon, színes papír, 

olló, ragasztó 

 
 

5.)  
 

Anyag: Z. Tábori Piroska: Mikulás 
apónak- új vers  
Cél: hangulati előkészítéssel, 
ráhangolódással érzelmi nevelés. 
Feladat: verselés közben az 
örömteli várakozás hangulatának 
átélésének biztosítása, 
beszédfejlesztés. Versgyakorlás. 
Hagyományápolás a verssel, az 
ajándékozás élményének 
alapozása, a várakozás élményének 
megélése.  
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés). 
Eszköz: Mikulás sapka 

Anyag: Mesehallgatás: Télapós 
mesékből válogatva: Sürgős 
levél…Jön a Mikulás…stb. 
Cél: A közösen átélt élmények 
bővítése, gazdagítása változatos 
mesék hallgatásán keresztül.  
Feladat: Mesetudat, figyelem, 
fegyelem fejlesztése 
mesehallgatással. Képzelőerő, 
fantázia fejlesztése meséken 
keresztül.  
Eszköz: mesekönyv  

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 dal: Pattanj pajtás… 
ÉNÓ. 
Ismétlő dalok: 
Suttog a fenyves… ÉNÓ.234. 
Hull a pelyhes… ÉNÓ.264. 
Télapó itt van…ÉNÓ.235. 
Cél: hangulati előkészítéssel 
érzelmi nevelés. 
Feladat: Hallásfejlesztés: 
dallamfelismerés kezdő 
motívumról, zenei emlékezet 
fejlesztése. Új dal bemutatása, 
közös gyakorlás. A már ismert, 
tanult dalok felidézése, 
gyakorlása, ismétlése. 
Zenehallgatás: Téli zeneovi 
Adventi hírnök… CD-ről  
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: csengő, triangulum, 
ritmusbot, télapós képek, CD 
lejátszó, CD lemez 
  
 

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, számlálás, 
gyakorlás, egyéni 
tevékenykedés, megerősítés, 
hibajavítás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: golyók, fatábla, 
kiskártyák, feladatlap, tolltartó 

Anyag: Járás, futás és mászás 
közben babzsákcsúsztatás 
különböző alakzatokban 
  
Cél: testileg, lelkileg egészséges 
gyermekek nevelése - testi 
képességek és fizikai erőnlét 
erősítése.  
 
Feladat: szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztés: 
babzsákirányítás. Finommotorika 
fejlesztése. Alaklátás fejlesztése: 
különböző alakzatok 
nagymozgással történő végig 
követesével.  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, megfigyelés, 
magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, segítségadás, 
gyakorlás, egyéni 
tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, 
hibajavítás.  
Eszköz: babzsákok, leragasztott 
csíkok.  

Fejlesztő játék: 
Mikulásvárás előtti 
nagytakarítás. 
Rendrakás a 
babakonyhában – 
ünnepi menü 
elkészítése 
 
 
 
Montessori:  
Orsós doboz 
bevezetése 
 
 
 
Anyanyelvi:  
 
Barchoba játék – Mi 
van a Mikulás 
zsákjában? 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Adventi hírnök friss fenyőág” 
projekt 1. hét 

8. Adventi készülődés hete 
9.  
10.  
11. Cél: Adventi készülődés hete óvodai 

hagyományápolás 
 
Feladat: készülődés, hangulatfelkeltés a 
különböző tevékenységekkel a közelgő 
ünnepekre a gyerekek és a szülők aktív 
bevonásával, közös tevékenységeivel, 

Beszélgetések, élménybeszámolók a közelgő 
ünnepekről, képolvasások. 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
képolvasás, élménybeszámoló, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Mikulásos és karácsonyi képek, képes 
könyvek, CD lejátszó, Ünnepi CD, gyermekek 
által készített alkotások 

6.)  
 

7.) Anyag: Mikulás báb- kézimunka 
8.)  

Cél: A különböző sablonok 
körberajzolásával, kivágásával és 
felragasztásával alakítsák ki a 
mikulásformát, annak jellemző jegyeinek 
megjelenítésével. 
 
 
Feladat: kézügyesség, finommotorika, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, 
sablonrajzolás, kivágásának és 
felragasztásának gyakorlása. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 

 

Eszköz: piros, rózsaszín és fehér papír, 
sablonok, olló, ceruza, ragasztó, viaszos 
vászon 

Anyag: Sarkady Sándor: Hegyen, 
völgyön mély a hó 
  
Cél: Mikulásvárásra való 
hangolódás, hangulatfokozás, vers 
szövegének megerősítése 
 
Feladat: szöveg átadása után 
közös gyakorlás végzése, 
versmondásra buzdítás 
 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Mikulás sapka 
 
  

 

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: 
Itt kopog…ÉNÓ.266.   
Pattanj pajtás… ÉNÓ. 271. 
Suttog a fenyves… ÉNÓ.234. 
Hull a pelyhes… ÉNÓ.264. 
Télapó itt van…ÉNÓ.235. 
 
Cél: hangulati előkészítéssel 
érzelmi nevelés. 
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
Tiszta éneklés, megfelelő 
hangerő, ritmustartás 
gyakorlásával zenei képességek, 
belső hallás fejlesztése. 
Zenehallgatás: Téli zeneovi 
Mikulás dalok… CD-ről  
 
Módszer: motiválás, gyakorlás, 
ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: csengő, triangulum, 
ritmusbot, diók 
 

 

 

 

 

 
Anyag: Járás, futás és mászás 
közben babzsákcsúsztatás 
különböző alakzatokban 
  
Cél: testileg, lelkileg egészséges 
gyermekek nevelése - testi 
képességek és fizikai erőnlét 
erősítése.  
 
Feladat: szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztés: 
babzsákirányítás. Finommotorika 
fejlesztése. Alaklátás fejlesztése: 
különböző alakzatok 
nagymozgással történő végig 
követesével.  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, megfigyelés, 
magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, segítségadás, 
gyakorlás, egyéni 
tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, 
hibajavítás.  
Eszköz: babzsákok, leragasztott 
csíkok.  

Fejlesztő játék: 
Mikulásos puzzle játék 
  
 
 
 
 
 

Montessori:  
Orsós dobozzal 
tevékenykedés -
ismétlés 
 
 
 

Anyanyelvi:  
Érzelem játékok, 
metakommunikációs 
játékok: Meglepődünk, 
csodálkozunk, 
izgatottan várjuk a 
Mikulást, örömünkkel 
fejezzük ki a Mikulás 
érkezését 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 29. – december 03. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Adventi hírnök friss fenyőág” 
projekt 2. hét 

12. Mikulásvárás 
13.  
14.  
15. Cél: érezzék át az ünnepvárás hangulatát, 

szívesen vegyenek részt a 
tevékenységekben. 

16.  
17. Feladat: Készülődés, közös beszélgetés 

régebbi élményeikről, érdeklődés fenntartása, 
ráhangolódás fokozása. 
 
Módszer: közös beszélgetés, magyarázat, 
szemléltetés, képolvasás, bemutatás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karácsonyi képek, képes könyvek, 
ünnepi díszek, dekorációk, fényképek a 
tavalyi karácsonyi ünnepségről 
 

 
 
 

Anyag: Mikulás hajtogatás 
 
Technika: kézimunka - (rajzolás, vágás, 
hajtogatás, ragasztás) 
 
 Cél: A sablon körberajzolásával, 
kivágásával és hajtogatásával 
felragasztásával alakítsák ki a különböző 
formákat, annak jellemző jegyeinek 
megjelenítésével. 
 
Feladat: kézügyesség, finommotorika, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, 
hajtogatás, sablonrajzolás, kivágásának 
és felragasztásának gyakorlása. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 
Eszköz: piros, fehér, zöld, kék papír, 
sablonok, olló, ceruza, ragasztó, viaszos 
vászon, vattakorong, filctoll  
 
 
 

Anyag: Z. Tábori - ismétlő vers  
Cél: hangulati előkészítéssel, 
ráhangolódással érzelmi nevelés. 
Feladat: verselés közben az 
örömteli várakozás hangulatának 
átélésének biztosítása, 
beszédfejlesztés. Versgyakorlás.  
Módszer: bemutatás, 
beszélgetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
(pozitív megerősítés). 
Eszköz: Mikulás sapka 

 

1. Anyag: Ünnepváró téli mese -  
2. óvodapedagógusok bábozása, 
3. dramatizálása felvételről 

Cél: ünnepi hangulat megteremtése 
a művészeti-irodalmi élménynyújtás 
által. Alakuljon, fejlődjön érzelmi 
életük a mese előadása során 
Feladat: figyelem, mesetudat, 
érzelmi élet fejlesztése a mese 
dramatizálásával, szókincsbővítés. 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: IKT eszközök 

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 dal tanítása: 
Télen, nyáron… ÉNÓ. 321. 
Dalismétlések: 
Suttog a fenyves… ÉNÓ. 234. 
Télapó itt van… ÉNÓ. 235. 
Hull a pelyhes… ÉNÓ. 264. 
Mikulás, Mikulás…  
 
Cél: Mikulás dalok szövegének, 
dallamának, ritmusának 
megerősítése, új dal szövegének 
megismertetése. 
 
Feladat: Kettős lüktetés 
érzékeltetése 
 
Zenehallgatás: Hullik a 
völgyben…- óvónő éneke 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: mikulás báb, 
mikulássapka 
 

Anyag: Halmazok rendezése 
számosság szerint, 
számlépcső  
Cél: a számlépcső 
megismertetése, megértetése, 
sorozatalkotás gyakorlása      
Feladat: halmazok 
rendezésének megadott 
szempontok szerinti gyakorlása 
a játékos tevékenykedtetés által, 
a számlépcső felépítésének, 
logikájának 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. 
  
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése mozgásos 
feladatok és játékok során.  
 
Feladat: Egyensúlyérzékelés 
fejlesztése akadályok átlépésével 
padon, finommotorika fejlesztése 
egyensúlyi helyzet megtalálásával 
talpizmok segítségével, verbális 
fejlesztés-pad fölött, előtt, 
csípőemelés.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: tornapadok   

Fejlesztő játék: 
Mi van a puttonyban?  
 
Keresd a párját!  
 
Memóriajátékok  
 
 
 
Montessori: Mi van a 
zsákban? – tapintásos 
érzékelést fejlesztő 
játék  
 
 
 
 
Anyanyelvi: Mit 
hallhatunk télen? 
Hangok utánzása, 
kitalálása.  
 
 

Megjegyzés:    

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 29. – december 03. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Adventi hírnök friss fenyőág” 
projekt 2. hét 
 
Cél: hagyományápolás az örömteli ünnepi 
élmények megteremtésével és a mikuláshoz illő 
piros színbe öltözéssel 
 
Feladat: a gyermeki kíváncsiság kielégítése 
beszélgetéssel, játékokkal, érzelmi életük 
alakítása, fejlesztése az ünnepre történő 
ráhangolódással illetve magával az ünneppel. 
Egymásra való odafigyelés, társas kapcsolatok 
fejlesztése közösen átélt élményeken keresztül. 
Mikulás köszöntése a tanult verssel, dalokkal 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, játék, 
gyakorlás, kérdés-felelet, differenciálás, 
éneklés, verselés, ellenőrzés, dicséret 
 
 
Eszköz: piros kiegészítők, ruházat, ajándékok, 
színezők, hangszerek, Cd lejátszó, ünnepi CD. 
Mikulás báb, szarvas báb 
 

Anyag: karácsonyi ajándék készítése a 
szülőknek (üveg gyertyatartó díszítés) 
 
Technika: kézimunka, díszítés 
 
Cél: a gyermekek örömmel, szeretettel 
alkossanak szüleiknek. Érzelmi, esztétikai 
nevelés, szép iránti érzék fejlesztése. 
 
Feladat: a ragasztás technikájának 
gyakorlása, megerősítése. Kitartás, 
koncentráció megerősítése. 
Kézügyesség, szem-kéz koordináció 
fejlesztése.  
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, 
javaslattétel, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, üveg, ragasztó, 
selyempapír 
 

  

Anyag: Mesehallgatás: Télapós 
mesékből válogatva 
  
Cél: A közösen átélt élmények 
bővítése, gazdagítása változatos 
mesék hallgatásán keresztül.  
 
Feladat: mesetudat, figyelem, 
fegyelem fejlesztése 
mesehallgatással. Képzelőerő, 
fantázia fejlesztése meséken 
keresztül.  
 
Eszköz: mesekönyv  

 

 

 

 

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 

 
 

Dalismétlések:   
Itt kopog…ÉNÓ. 
Télapó itt van… ÉNÓ. 235. 
Hull a pelyhes… ÉNÓ. 264. 
Mikulás, Mikulás… 
Suttog a fenyves… ÉNÓ. 234. 
Pattanj pajtás…ÉNÓ. 271. 
 
Cél: Érzelmi életük fejlesztése 
alkalmi dalok éneklésén keresztül. 
  
Feladat: Az ünnepre történő 
ráhangolódás elősegítése alkalmi 
dalok éneklésével, ezáltal érzelmi 
életük fejlesztése, alakítása. A 
közösen átélt örömökkel, 
játékokkal az együvé tartozás 
érzésének fejlesztése.  
 
Zenehallgatás: Fehér havas 
utakon – óvónő előadása 
 
Módszer: gyakorlás, közös játék, 
dicséret, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: hangszerek   

 Anyag: Egyensúlyozó járás 
rézsútos padon.  
Ismétlő foglalkozás 
 
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése mozgásos 
feladatok és játékok során.  
 
Feladat: Egyensúlyérzékelés 
fejlesztése akadályok átlépésével 
padon, finommotorika fejlesztése 
egyensúlyi helyzet megtalálásával 
talpizmok segítségével, verbális 
fejlesztés-pad fölött, előtt, 
csípőemelés.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret 
  
Eszköz: tornapadok   

Fejlesztő:  
baba konyhai játék - 
Vendégvárás 
 
 
 
 
Montessori:  
Titokzsákkal játékos 
tevékenykedés 
(Mi van a zsákban?) 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Mit tennék a 
puttonyba? – szólánc 
játék 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

 


