
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 1-5. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindenszentek ünnepe 
(munkaszüneti nap) 

Téma 
Sárgarépa mintázása 
 
 
C: mintázási technikák alkalmazása, 
megerősítése a  sárgarépa 
megformázása során. 
 
 
F: gömbölyítés és nyújtás technikájának 
tanítása, bemutatása. Szem-kéz 
koordináció fejlesztése,  finommotorika 
fejlesztése, 
 
M: beszélgetés, bemutatás, magyarázat, 
differenciálás, ellenőrzés, 
kezdeményezés. 
 
E:  só liszt gyurma, zöld krepp papír, 
gyurmatábla 

 

Anyag – mese új 
Vissza jött a répa 
https://www.youtube.com/watch?v=VL152ut-A6M 
 

C: Erkölcsi nevelés: egymás 

megsegítésének pozitív példájának 
megláttatásával 

F: Az állatok tulajdonságainak 

bemutatása a mesetörténetében               

M: kezdeményezés, beszélgetés, 

bemutatás, magyarázat, 

szemléltetés                                        

E: IKT (laptop) 

 

Anyag – vershallgatás új 
Veress Miklós: Vasárnapi Utazás 

 
C: Örömteli irodalmi élménynyújtás a 

játékossággal, ritmikussággal 

F: A rímek és a ritmikusság 

érzékeltetése a vers által.                         

M: kezdeményezés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés                      

E: zöldségek a babakonyhából 

Megjegyzés Megjegyzés 

 
Megjegyzés 
 
 

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 1-5. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - új 
Cini – cini muzsika..   ÉNÓ  12.                   
 

Ism: 
- Kis kacsa fürdik  
- Kiszáradt a diófa....                            
- Csiga biga....                                    
 
Kfejl: Ritmusérzék fejlesztése: 
egyenletes lüktetés megéreztetése 
járással, tapssal. 
Zh: Süni induló énekelgetése által a 
csoporthoz, óvodához való tartozás 
erősítése. 
 
 
Cél: a zene iránti érdeklődésük 
felkeltése 
Feladat:  különböző 
játéktevékenységekhez kapcsolódó 
mondókázás, énekelgetés, játékos 
cselekedtetések. 
Módszer: kezdeményezés, 
bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, 
ellenőrzés, motiváció, értékelés 
Eszköz: fejdíszek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyag 
Járások, futások, mászások 
 
Főrész: játékos utánzó 
gyakorlatok (gólya, kutya, cica, 
madár, medve). 
Játék: állatok mozgásának 
utánzása 
Cél: Mozgás megszerettetése, 
mindennapi mozgásigény 
kielégítése                             
Feladat: játékos utánzó 
gyakorlatok megismertetése, 
játszása, nagymozgás, szem- 
kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése járás, futás, kúszás 
során 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: tornatermi eszközök 
(labda, tappancs, jelzőtárcsa, 
babzsák, karikák) 
 
 
 

Fejlesztő: 
Zöldségek válogatása a 
babaszobában 
C: ismeretek nyújtása 
válogatás közben. 
F: koncentrációra 
késztetés a játékon 
keresztül, szókincs bővítés 
 
 

Montessori: 
Babkanalazás bevezetése, 
formák csipeszelése. 
C: Új eszköz iránti 
érdeklődés felkeltése 
F: Finommotorika, szem-
kéz koordináció fejlesztése 
 

 
Anyanyelvi:  
Gyakori beszélgetés 
kezdeményezésével a 
gyermekek kommunikációs 
kedvének kialakítása, és 
fenntartása. 

C: Anyanyelvi nevelés, 

figyelem fejlesztése. 
F: Beszélgetés közben a 

helyes kiejtésre 

törekedtetés 

Megjegyzés Megjegyzés 
 
 

Megjegyzés 
 
 

Megjegyzés 

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 8-12. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag:  
Élősarok takarítása, elrendezése. 
Előzetes gyűjtőmunka során hozott magvak 
üvegekbe rendezése 
 
Cél: A gyűjtőmunka megbecsülésének 

megtapasztalása, a gyűjtőmunka megalapozása 

 
Feladat: Munkatevékenységek bemutatása során 

képességek szerint vegyenek részt (terítő kirázása, 
ruhával törölgetés, sepregetés, lapáttartás). 
Igényességre törekvés megalapozása a 
tevékenységek pontos végrehajtására törekvés 
ellenőrzésével. Mérés – becslés tevékenységek 
bemutatásával matematikai ismeretek nyújtása és 
képesség-, készség szerinti önálló gyakorlása. 

 
Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, 

magyarázat, tevékenykedtetés, gyakorlás, 
differenciálás, ellenőrzés, motiválás, értékelés, 
becslés, mérés 
 

Eszköz: üvegek, magvak, termények, 

takarítóeszközök, víz, 

Téma: 
Kopasz fa madárfészkekkel – rajzolással 
és ujjbeggyel festéssel 
C: Vizuális nevelés, szokásalakítás. 
F: Alkotás közben ismerkedjenek meg a 

festékkel, a szokásokkal és a festés állandó 
helyével, eszközeivel. A festés egyik 
technikájának megismertetése a bátrabb 
tevékenykedés érdekében – gyakorlás. 
Bemutatással arról való meggyőzésük, hogy 
az alkotás közben esetleges 
összekoszolódásuk pillanatok alatt és 
teljesen eltűntethető szokásaink követésével, 
ill., minden alkotás csodálatos! 
Szem-kéz koordináció, vizuális látásmód, 
finommmotorika, esztétikai érzék, alak-háttér 
kiemelésének fejlesztése. 

M: kezdeményezés, beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, motiválás, 
pozitív megerősítés, értékelés, differenciálás 

E: terítő, köpeny, festék, előre megrajzolt 

kopasz fa, zsírkréta, színes ceruza, 
törlőkendő 
 

Weöres Sándor: Őszi erdő 
Kopaszok a fák, a bokrok, 
Erdő, erdő, hol a lombod? 
Kopasz erdő, kopasz fája, 

Szomorúan felel rája: 
- Nemsokára itt a tél, 

Lombomat viszi a szél. 

Anyag – mese új bábelőadás 
A szomorú kisrigó és a medve  
(óv. ped. saját) 

C: A bábozás megszerettetése! 
F: A gyermekekről szóló történeten 

keresztül a barátság, kedvesség 
értékének megéreztetése – értékkövető 
magatartás alakítása a gyermekekben. 
Anyanyelvünk ápolása mintaszerű, 
érzelmeket, megjelenítő, hangszíneket 
elkülönítő bemutatással. 

M: kezdeményezés, bemutatás 

E: rigó és medve kesztyűbáb, paraván 
 

Anyag – vers új 
Weöres S: Őszi erdő 
(óv. ped. gyűjtése) 
 

C: Szeressék meg a verseket! 
F: Az évszak hangulatának 

megéreztetése a versen keresztül. Az 
új vers szövegének elsajátítása 
gyakorlásútján. 
Szókincsbővítés: kopasz fa (borongós 
hangulat) 

M: kezdeményezés, bemutatás, 

ismétléssel elmélyítés, értékelés, 
pozitív megerősítés 

E: kopasz fa, hulló levelek rajzolása 

kezdeményezés során 
Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 
 

 

http://wsc.blogger.hu/2013/09/20/weores-sandor-oszi-erdo


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 8-12. Kék kiscsoport 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag 
Mackó, mackó ugorjál ÉNÓ 222. 

 
Ism: 
- Esik az eső ÉNÓ 167. 
- Katicabogárka (óv.ped. saját) 
 
Kfejl: egyenletes lüktetés körbejárással 

és tapssal;  
mozgással kísért éneklés 
 
Zh: Vivaldi: Négy évszak – Ősz  
 
Cél: Dal adekvát mozgással történő 

kisérésének mintaszerű bemutatása. 

 
Feladat: Tengelykörüli forgás 

szembefordulás gyakorlásával – 
egyensúlyérzék fejlesztése. 
Tempó- és körtartás egyenletes 

lüktetéssel – tapsolás gyakorlása. 
 
Módszer: kezdeményezés, 

bemutatás, magyarázat, gyakorlás, 
ellenőrzés, pozitív megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés, differenciálás 
 

Eszköz: IKT eszköz - laptop 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Futás, mászás 
akadályátlépéssel 
Szabadgyakorlatok babzsákkal 
Főrész 
- járás a térben szabadon 
babzsákok átlépésével 
- futás a térben 
irányváltoztatással babzsákok 
átlépésével 
- mászás zsámolyokon keresztül 
babzsákkal a kézben 
irányváltoztatással 

Játék: Helykereső futójáték 
C: Örömteli mozgás eszközzel.  

F: Nagymozgások fejlesztése 

járás, futás, mászás 
gyakorlásával. Eszközzel történő 
mozgás gyakorlása. Testséma 
fejlesztése a testrészek 
mozgatásával. Téri tájékozódás 
fejlesztése a futás közbeni 
hirtelen irányváltoztatás, 
helyválasztás során (falevélre 
állással) 

M: szervezett, kötelező mozgás,  

gyakorlás, ellenőrzés, motiválás 
segítségnyújtás, értékelés, diff-s. 

E: babzsák, zsámoly 

 

Fejlesztő: 
Őszi falevelek, termények 
gyűjtése, csokorba kötése 
a teremben – virágkötők 
vagyunk 
C: Színek 
csoportosításával esztétikai 
nevelés. 
F: Felismert színek meg-
nevezése (sárga, barna, 
zöld, piros). Rendezés, 
válogatás, gyűjtés gyak-sa. 
Szókincsbővítés: sokszínű 
Montessori: 
Rakosgatás, kanalazás - 
termények 
C: Új eszköz iránti 
érdeklődés felkeltése 
F: Szabályismertetéssel 
szabálytudat, feladattudat 
alakítása. Tevékenykedte-
tésen keresztül észlelés-, 
és finommotorika fejl-se. 
Anyanyelvi:  
Nyelvi-, és ajakgyakorlatok 
(cica lefetyel, megnyalja a 
száját stb.) 
C - F: Beszédszervek 
ügyesítése, humor, 
játékosság  
kidomborításával. 
Artikulációs gyakorlás 
játékos formában. 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: Megjegyzés 

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 15-19. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Ősz rendszerezése 
 
Cél: Az őszről szerzett ismeretek felelevenítése, 

rendszerezése, rögzítése, megerősítése. 

Feladat:  Szerezzenek minél több ismeretet az 

ősz, mint évszak tulajdonságairól, változásairól.            

-  Az őszi időjárás és természet jellemzői.               

- Őszi öltözködés                                                            

- Őszi gyümölcsök (alma, körte, szilva, szőlő)               

- Őszi zöldségek (répa, karalábé, káposzta, krumpli)       

                                                                                                                                                                                      
Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, 
bemutatás, magyarázat, megfigyelés, önálló 
cselekedtetés, differenciálás, válogatás, 
összehasonlítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz:  képek, kirakók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Téma 
Süni az avarban - nyomdázás gumilappal 

 

Cél:  a nyomdázás technikájának 
megismerése 
 

Feladat: az ősz színeinek megerősítése, 
a sárga, barna, zöld színű 
festékhasználattal, az óvatos 
nyomdázással, tevékenységre szoktatás. 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
kezdeményezés. 
 

 
Eszköz:  gumilap nyomda, rajzlap, 
temperafesték (sárga, barna,zöld, piros) 
ecset, kéztörlő 

 

Anyag – mese új 
A kicsi sün ebédje (Csöpp csigamesék  28.)  

Jön a hideg, jön a tél, süni család mendegél,                                                

levél kupac, farakás, az lesz ám a jó lakás,                                               

benne moha párna, szép a süni álma. 

C:  a süni táplálkozásának, életmódjának 

megismertetése a mesén keresztül.               

F: esztétikai élmény nyújtása, figyelem 

fejlesztése.                                                                

M: kezdeményezés, beszélgetés, 

bemutatás, magyarázat, szemléltetés                                        

E: sün báb 

Anyag – alkalmi vers új 
Czeglédy Gabriella: A télapó                        
Nagy szakállán hópihe,hány éves ő,tudod-e? 
Olyan öreg kora sincs, a puttonya tele kincs! 

 
C: Irodalmi érdeklődés felkeltése igényes 

irodalmi anyaggal.                     

F: ismerkedés a Mikulással, pozitív 
érzelmek erősítése, pontos 
szövegtudás elsajátítása                          
M: kezdeményezés, beszélgetés, 
bemutatás, magyarázat, szemléltetés,  
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés  

E: Mikulás sapka 

 

Megjegyzés Megjegyzés 

 
 

Megjegyzés 
 
 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 15-19. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - ismétlés 

                              

- Kis kacsa fürdik....  
- Kiszáradt a diófa....                            
- Csiga biga....                                    
- Mackó, mackó ugorjál... 
- Cini – cini muzsika..    
 
Kfejl:  Tiszta éneklésre ösztönzés a dalok 

gyakorlása során. Egyenletes lüktetés 

gyakorlása                                                         

Zh: Hullik a völgyben.... (óvodaped. éneke) 

 
Cél: Szívesen énekeljenek, ismerjék fel a tanult 

dalokat.                                                            

Feladat: Változatos eszközökkel és 

mozdulatokkal egyenletes lüktetés 

érzékeltetése, gyakorlása.                

Módszer:kezdeményezés,motiválás,bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés.                                       

Eszköz: fejdíszek, ritmusbotok. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Labdagyakorlatok. 

Főrész: terpeszállásban 
labda gurítása falhoz, majd a 
guruló labda elfogása. 

Játék:  labdajátékok játékos 
feladatokkal 
 
Cél: Testi képességek és 

fizikai erőnlét kialakítása.  

Feladat: Szem-kéz 

koordináció fejlesztése guruló 

labda elfogásával, 

finommotorika fejlesztése 

labdagörgetéssel, testséma 

fejlesztése testrészekre 

koncentrálással.                  

Módszer: bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, 

szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés                              

Eszköz: labda, zsámoly 

 
 

Fejlesztő: 
A kicsi sün ebédje 
 
C: csukott szemmel való 
azonosítás kóstolás közben. 
F:  alma, körte ízének 
felismarése. 
 
 

Montessori: 
Falevelek válogatása 
 
C: színek, formák, méretek 

összehasonlítása                      

F:  válogatás, 

összehasonlítás, tapintásos 

érzékelés fejlesztése. 

 

Anyanyelvi:  
Légzőgyakorlatok  
(ping-pong labda fújás, 

gyertyafújás, zsebkendő fújás) 

C:  légző szervek erősítése 
F: fújás orron és szájon át 
 

Megjegyzés 
 
 
 
 

Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 

Megjegyzés 

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. november 22-26. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Téli ünnepek, hagyományok - Mikulás 
 
Cél: Érzelmi-, erkölcsi nevelés. 

 
Feladat: Hagyomány kialakítása a piros kiegészítő 

szín viselésével mindannyiunk ruházatán, 
megjelenésén: hozzá öltözünk a Mikuláshoz 
valamilyen jelzéssel. Az ünnepi hangulat 
megteremtése és fenntartása a Mikulás-váráshoz 
kapcsolódó játékos tevékenységekkel. Ünnepnapkor 
a Mikulás köszöntése az alkalomra tanult versekkel, 
dalokkal – megköszönjük a gyermekekért tett 
fáradozását. Ajándékozással örömteli 
élményszerzés és esetleges félelemoldás a Mikulás 
kedves, dicsérő szavainak előrevetítésével.  

 
Módszer: kezdeményezés, szemléltetés, 

bemutatás, képolvasás, beszélgetés, pozitív 
megerősítések, differenciálás 

 
 
Eszköz: hangszerek, Mikulás sapka, ajándékok, 

fényképezőgép, ünnepi CD, 

 
 

Téma: 
Kinetikus homokkal tevékenykedés 
elképzelés szerint, szabadon. 
Ünnepi tányér festése szivaccsal, majd 
díszítése ragasztással 
Ajtódísz – hóember a hóban – közös 
munka 

 

C: Ismerkedjenek meg új anyaggal. 

F: Alakítsanak formákat kedvükre, 

ismerkedjenek a homokkal. 
Tevékenykedjenek örömmel, de tartsák be a 
megbeszélt szabályt, és csak a tároló tálcán 
szobrászkodjanak. Vizsgálgassák az anyagot 
és mondják el milyen érzés vele 
tevékenykedni. Szókincsbővítés: selymes, 
puha, összeáll, alakítható, kellemes érzés 
Nevezzék meg alkotásaikat – 
beszédfejlesztés. Vigyázzanak ruhájuk és a 
környezet tisztaságára. Legyenek 
türelemmel, amíg sorra kerülnek – kivárás-, 
belátási képesség alakítása, fejlesztése.  

M: kezdeményezés, bemutatás, megfigyelés, 

tapintásos vizsgálat, alkotás/gyakorlás, 
felfedezés, differenciálás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
segítségnyújtás,  

E: kinetikus homok, tálca; papírtányér, festék 

szivacs, kinyomott szarvas, fenyő, csillag stb. 
 

 

Anyag – alkalmi mese új 
A Mikulás-leves (magyar népmese) 
(mikulasfalva.com – internet) 

 

C: Érzelmi-, és erkölcsi nevelés – 

ráhangolódás a másnapi ünnepre. 

F: Hallgassák figyelmesen, csendben a 

mesét. Annak megéreztetése, hogy az 
összefogással, a mások felé történő 
támogatással örömet lehet szerezni és 
általa gazdagodni is. 
M: kezdeményezés, mesehallgatás, 

beszélgetés  

E: a kezdeményezés előtt készült rajz 

 

Anyag – alkalmi vers új 
Arany-Tóth Katalin: Mikulás 
 
C: Érzelmi nevelés 
F: A vers mintaszerű bemutatásával 

verbális fejlesztés. Vidám, örömteli 
készülődés, hangulatkeltés a verssel az 
ünnepre 

M: kezdeményezés, bemutatás, 

szemléltetés, gyakorlás, értékelés, 
pozitív megerősítés, differenciálás 

E: kis Mikulás zsák, dióval, mogyoróval 

megtömve 
 

Megjegyzés Megjegyzés 
 
 
 

Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 22-26. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

 Anyag- alkalmi dalok 
Télapó itt van ÉNÓ 284. 
Itt kopog, ott kopog ÉNÓ: 332. 
Hull a pelyhes fehér hó 
Kfejl: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése dalon 
és ritmuszenekar dióval, 
csengettyűkkel, kupakokkal 
Zh: Mikulás, Mikulás dal (furulya, 

óv.ped.) 

Cél: Készülődés, érzelmi 

ráhangolódás az ünnepre. 

Feladat: Zenei eszközökkel 

képesség szerinti dallamkíséret. 
Figyelemfelhívás: a hangszer nem 
lehet hangosabb az énekhangnál! 
Furulyáról ismert dalokból 
dallamfelismerés (tehetség-
gondozás). Éneklési készség 
fejlesztése. Válasszanak tetszés 
szerint, önállóan a hangszerekből 
az énekek kíséretéhez 

Módszer: kezdeményezés, 

bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, 
ellenőrzés, motiváció, értékelés, 
differenciálás, pozitív megerősítés 
Eszköz: csengettyűk, diók, 

kupakok, szamba tök, tojások 
rizzsel 

  
 
 
 
 
 
 
 
Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag: 
Bordásfal-gyakorlatok. 
Szabadgyakorlatok 
Főrész: 
- fellépés a bordásfal első 
fokára arccal a fal felé 
- könyöknyújtás és hajlítás 
saját tempóban 
- bordásfal váltott kézzel 
történő elengedése 

Játék: Futójáték szabad 

irányváltoztatással, jelre 
virágra ülés, majd állás. 

C: A bordásfal megismerése. 

F: Tudatosuljon bennük, hogy 

úgy és annyi ideig kell a 
gyakorlatot végezniük, amíg 
biztonságban érzik magukat 
az új eszközön. Kar-, és 
kézizmok erősítése; 
önbizalom növelése a bátor 
gyakorlás közben. 

M: kötelező, szervezett 

mozgás, gyakorlás, pozitív 
megerősítések, motiválás, 
segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 

E: bordásfal 

Fejlesztő: 

A csoportszoba és a faliújság 
ünnepi dekorálása 
C: Közös munka a gyermekekkel. 

F: Segítsenek a döntésben, mit, 

hová tegyünk fel. Szemléljék meg és 
véleményezzék az eredményt 
(fogalmazási képesség fejlesztése; 
beszédfejlesztés,) Gyakorolják 
örömüket kifejezni – érzelmi nevelés. 
 
Montessori: 

Madáretetők takarítása és 
feltöltése. 

C: Madárvédelemmel való 

azonosulás gyakorlati kialakítása. 

F: Gyűjtőmunka (madáreleség) 

elismerésével a feladattudat 
formálása. Közvetlen 
tapasztalatszerzés, 
környezetvédelem. 
 
Anyanyelvi:  

Érzelmi, mimikai játék a „kiskanál, 
nagy kanál…” c. mondókával 
 
C-F: Nonverbális kommunikáció 

fejlesztése; tudjanak érzelmeket 
kifejezni. 

Megjegyzés 
 
 
 

Megjegyzés Megjegyzés: Megjegyzés 

 

 


