
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. november 02 - 05. Zöld középső csoport 

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Állatok készülődése a télre 
 
 
Cél: Ismeretek nyújtása a téli álmot alvó 
állatokról. 
 
 
Feladat: Közös beszélgetés, képolvasás által 
szerezzenek új ismereteket a téli álmot alvó 
állatokról, azok külső jegyeiről, 
táplálkozásukról, életmódjukról, szokásaikról. 
 
 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, megfigyelés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, segítségadás, 
ellenőrzés, dicséret 
 
 
Eszköz: Laptop, téli álmot alvó állatokról rövid 
videófelvétel, szemléltető képek, illusztrációk, 
síkbábok 

Anyag: Téli álmot alvó süni 
 
Technika: kézimunka, rajzolás 
 
Cél: Vizuális fantázia, képzelet 
előhívása, előzetes ismeretek által. 
 
Feladat: Finommotorika, grafomotoros 
mozgás fejlesztése, szem-kéz 
koordináció, térbeli látás, vizuális fantázia 
fejlesztés, süni elkészítése sablon 
segítségével vagy rajzolva, majd 
környezetének elkészítése levelek 
ragasztásával 
Differenciálás: tetszés szerint sablont 
használhatnak vagy az ügyesebb 
gyermekek megrajzolhatják a sünit 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszosvászon, rajzlap, színes 
ceruzák, zsírkréták, színes papír, süni 
sablonja, olló, stiftragasztó 

Anyag: Nemes Nagy Ágnes – 
Gesztenyefalevél – versismétlés 
Cél: Vers szövegének gyakorlása, 
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: A kesztyű- új mese 
(Gőgös Gúnár Gedeon 
mesekönyv) 
 
Cél: Az őszi hangulat átélése a mese 
által. Szókincsbővítés. 
 
Feladat: a kisállatok életmódjának 
megismerése a mese történetén 
keresztül.  
 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: egy prémes kesztyű, a 
mesekönyv szemléltető képei 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dalos játék ismétlés: 
Elvesztettem zsebkendőmet… 
ÉNÓ 86 
Lipem-lopom… ÉNÓ 202 
Mondóka ismétlés: 
Hüvelykujjam almafa… ÉNÓ 37. 
 
Cél: dalos játékok 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: kalap, zsebkendő 
 

Anyag: Halmazok képzése, 
ítéletek.  
Halmazok összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint (költöző 
madarak és téli álmot alvó állatok) 
összehasonlítása, csoportosítása. 
Mennyiségek összehasonlítása 
becsléssel, számlálással. 
 
Cél: A halmaz fogalmának 
kialakítása. Kevesebb, több 
fogalmának megértetése.  
 
Feladat: Segítséggel képezzenek 
halmazokat. Hasonlítsák össze 
azok tulajdonságát. Becslés, 
melyikből van több? – számlálás 
gyakoroltatása 
 
 Módszer: Játékos cselekedtetés, 
gyakorlás, hibajavítás, becslés, 
összehasonlítás, mérés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: költöző madarak és téli 
álmot alvó állatok képei, avar, odú 
és barlang illusztráció képei 

Anyag: Függés térd- és 
sarokemeléssel, átbújás 
karikán. 
 
Cél: a gyermekek 
természetes, harmonikus 
mozgásának, testi 
képességeinek fejlesztése 
játékos formában. 
 
Feladat: szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése 
bordásfalra mászással. 
Térpercepció fejlesztése 
térirányokat bemozogva. 
Verbális fejlesztés – előtt, 
mögött, fölé, alá. 
 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
segítés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: bordásfal, karikák, 
székek. 

Játék: Állatgondozó - 
szerepjáték 

 

 

 

 

Montessori: Állatok és 
eledeleik párosító játék 

 

 

 

Anyanyelvi: Suttogó 
gyakorlatok állatok 
neveivel 

Megjegyzés: 

 

 

   

 



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

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Ősz rendszerező 

Cél: Az őszről szerzett ismeretek 
megerősítése, rendszerezése. 
 
Feladat: Az őszi időjárás és természet, őszi 
gyümölcsök, költöző madarak és téli álmot alvó 
állatok, őszi öltözködés, kerti munka 
területeinek megerősítése közös beszélgetés, 
képolvasás, élménybeszámolók által. 
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, ismeretnyújtás, 
megerősítés, gyakorlás, játékos cselekedtetés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: 4 évszak szemléltető képei, őszi 
dekorációk, képek, képes könyvek illusztrációi, 
őszi gyümölcsök, kerti szerszámok, öltöztető 
baba és ruhatára 

 

Anyag: „Őszi levelek” 
Technika: satírozás 
 
Cél: a satírozás technikájának 
megismertetése, gyakorlása a falevelek 
formáinak kialakításával 
 
Feladat: szín és formaérzék fejlesztés, 
megfelelő ceruza és zsírkrétafogás 
megerősítése, szem-kéz koordináció, 
finommotorika, kézügyesség fejlesztése, 
vizuális látás megerősítése, térpercepció 
fejlesztése síkban. 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségadással, ők választhatják meg a 
levélformákat és a számosságot is, őszi 
színek használatát is. 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: falevelek, színes ceruzák, 
zsírkréták 

Anyag: Marék Veronika – Kipp-kopp 
és Tipp-topp mese ismétlés 
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: Versismétlések: Osváth 
Erzsébet – Jött őszanyó, Nemes 
Nagy Ágnes – Gesztenyefalevél 
Cél: A tanult versek pontos 
szövegének, jól hangsúlyozott, érthető 
szövegmondásának gyakorlása, 
megerősítése irodalmi élménynyújtás 
által. Szókincsbővítés. 
 
Feladat: Őszi jegyek kiemelése a 
versekben. 
 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: őszi képek, lehullott falevelek 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dalos játékok, mondókák 
ismétlése ősz témaköréből: 
Lipem-lopom… ÉNÓ 202., Hej a 
sályi piacon… ÉNÓ 88., Dombon 
törik a diót…, Hüvelykujjam 
almafa… ÉNÓ 37.,  
 
Cél: Zene iránti érdeklődés 
felkeltése, az őszi természethez 
fűződő kapcsolat megerősítése a 
zene által. 
 
Zenei feladat: mozgásformák, 
térformák gyakorlása, tartása 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kalap, kosár 
 
Zenehallgatás: Hull a szilva a 
fáról- óvodapedagógus ének 
előadása 

Mennyiségek és 
hosszúságok 
összehasonlítása becsléssel, 
számlálással  
 
Cél: Számlálási képesség 
fejlesztése. 
 
Feladat: Játékos 
cselekedtetés, halmazképzések 
tulajdonságok alapján 1-5-ig 
(szín, forma, méret) 
 
Módszer: Játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
hibajavítás, becslés, 
összehasonlítás, mérés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: különböző színű, 
formájú, méretű falevelek, 
karikák 

Anyag: Futás, kúszás, 
csúszás közben bújás, 
akadályátlépés 
Versengések 
akadályátlépésekkel 
 
Cél: testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával, 
oldaliság alakítása.  
 
Feladat: szem – kéz, szem – 
láb koordináció fejlesztése 
sávokban mozgással, 
testséma fejlesztés: 
térirányok, alaklátás 
fejlesztése kis és nagy 
körforma bemozgásával. 
 
Módszer: gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás,    
segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés. 
 
Eszköz: pad, zsámoly, kötél, 
karikák. 

Játék: Kerti munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység:  
4 évszak kirakó- 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Ősszel kapcsolatos 
fogalmak: mi jut eszedbe 
az őszről? 

Megjegyzés: 

 

 

   



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

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Testünk, testrészek 

Cél: testséma fejlesztés a testrészek 
megnevezésével 

Feladat: ismerkedés a testrészekkel, a 
végtagokkal, funkcióival, ápolásával 
beszélgetés és játékos cselekedtetések által 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
megfigyeltetés, beszélgetés, ismeretek 
nyújtása, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: csoportszoba tárgyai, eszközei, 
csomagoló papír, filctoll, zsírkréta 

Anyag: Rajzpályázat – A kis Jézus 
aranyalma 

Technika: tetszés szerint 

Cél: Vizuális fantázia, képzelet előhívása 

Feladat: Finommotorika, grafomotoros 
mozgás fejlesztése, szem-kéz 
koordináció, térbeli látás, vizuális 
fantázia fejlesztés 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségadás, technika kedvük szerinti 
megválasztása 

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

Eszköz: rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, 
festék 

 

Anyag: Zsil Magda: Napos vagyok 
– új vers 
(Szöveggyűjtemény, Internetes 
forrás/Vers óvodásokról ) 
Cél: Új vers szövegének rögzítése, 
szókincsbővítés 
Feladat: költői képek segítségével a 
vers 
hangulatának, humorának 
érzékeltetése. 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: naposkötény, kockás kukta 
jelmez 
Anyag: Nyakigláb, Csupa háj, 
Málészáj – új mese 
 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: családi összefogás erejének 
megláttatása, testvéri jó kapcsolatok 
kiemelése, emberi jellemek 
megismerése, a jó és a rossz 
tulajdonságok megkülönböztetése 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: szamár báb 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dal: Tüzet viszek… 
ÉNÓ 102. 
Dalismétlések: 
Hej a sályi piacon… ÉNÓ 88. 
koszorú, koszorú… ÉNÓ 100. 
Cél: Új dal szövegének, 
dallamának, játékmódjának 
gyakorlása 

Feladat: Mozgásformák, térformák 
megerősítése, a körön belüli 
kergetőzés játékmódjának 
megismertetése az új dalos 
játékban. 

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

Eszköz: tűz, kosár 

 

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással. 
Több, kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel, 
számlálással. 
Halmazok számosságának 
megállapítása 1-5-ig a 
halmazképzések, játékos 
cselekedtetések során. 
Cél: az értelmi képességek 
fejlesztése, a minket körülölelő 
világ mennyiségi, formai, 
kiterjedésbeli összefüggéseinek 
felfedezése, megtapasztalása 
játékos formában. 
Feladat: Becslés, számlálás 
(összeadás, elvevés, 
ugyanannyivá tétel), párosítás 
műveleteinek gyakorlása. 
Tőszámnevek megállapítása a 
halmaz elemeinek csoportosítása 
után. 
Módszer: Játékos cselekedtetés, 
gyakorlás, hibajavítás, becslés, 
összehasonlítás, mérés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: Mini Mat eszközei 

Anyag: Futás, kúszás, 
csúszás közben bújás, 
akadályátlépés 
Versengések 
akadályátlépésekkel 
 
Cél: testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával, 
oldaliság alakítása.  
 
Feladat: szem – kéz, szem – 
láb koordináció fejlesztése 
sávokban mozgással, 
testséma fejlesztés: 
térirányok, alaklátás 
fejlesztése kis és nagy 
körforma bemozgásával. 
 
Módszer: gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás,    
segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés. 
 
Eszköz: pad, zsámoly, kötél, 
karikák. 

Játék: Babák 
öltöztetése, fürdetése 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység:  
Durva és sima táblák 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Kéz mozgásai – 
gesztusok: ökölbe 
szorítás, kezek 
összedörzsölése, 
integetés, tapsolás, 
tükörjáték 

Megjegyzés: 

 

 

   



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

 
Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Testünk - fej és érzékszerveik 

Cél: fej és érzékszerveiről ismeretek nyújtása 

Feladat: hallás, látás, szaglás, ízlelés által 
ismerkedés az érzékszervek funkcióival azok 
ápolásával, védelmükkel - játékos 
cselekedtetések a fej és érzékszerveivel 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
megfigyeltetés, beszélgetés, ismeretek 
nyújtása, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Montessori eszközök, csoportszoba 
tárgyai, eszközei, tükör 

Anyag: Röntgenkép – kéz csontjai 

Technika: kézimunka 

Cél: kézügyesség, finommotorika 
fejlesztése, testséma fejlesztése 

Feladat: kezük vonalának átrajzolását 
követően fülpiszkáló segítségével a 
csukló csontjainak megjelenítése, ceruza 
és ragasztó használat gyakorlása 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségadással 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 

Eszköz: fekete lap, fehér ceruza 
fülpiszkáló, ragasztó 

 

Anyag: Bartos Erika – Tükör – új 
vers 
Cél: Vers szövegének gyakorlása, 
szókincsbővítés 
Feladat: vers szövege által az 
érzelmek kifejezése érzékszerveink 
segítségével, illetve a vers 
elmondása, mutogatása által 
testséma fejlesztése 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: tükör 
Anyag: Zsil Magda: Napos vagyok 
– versismétlés 
 
Cél: Vers szövegének gyakorlása, 
szókincsbővítés 
Feladat: költői képek segítségével a 
vers hangulatának, humorának 
érzékeltetése. 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: naposkötény, kockás kukta 
jelmez 

Megjegyzés: 

 

 

  

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag:  
Dalismétlések: 
Tüzet viszek… ÉNÓ 102. 
Hej a sályi piacon… ÉNÓ 88. 
Koszorú, koszorú… ÉNÓ 100. 
Mondókaismétlés: 
Poros úton… ÉNÓ 52., 
Dombontörik… 
 
Cél: Zenei élménynyújtás, 
esztétikai nevelés. Zenehallgatóvá 
nevelés. 

Feladat: Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése ritmus hangszerekkel 

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

Eszköz: dob, csörgő 

 

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással. 
Több, kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel, 
számlálással. 
Halmazok számosságának 
megállapítása 1-5-ig a 
halmazképzések, játékos 
cselekedtetések során. 
Cél: az értelmi képességek 
fejlesztése, a minket körülölelő 
világ mennyiségi, formai, 
kiterjedésbeli összefüggéseinek 
felfedezése, megtapasztalása 
játékos formában. 
Feladat: Becslés, számlálás 
(összeadás, elvevés, 
ugyanannyivá tétel), 
Tőszámnevek megállapítása.  
Módszer: Játékos cselekedtetés, 
gyakorlás, hibajavítás, becslés, 
összehasonlítás, mérés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: ruhadarabok 

Anyag: Csúszás, mászás 
sávokban. 
 
Játék: Házas fogó 
 
Cél: Nagymozgások 
fejlesztése változtatott 
körülmények között. csúszás, 
mászás technikájának 
gyakorlása, megerősítése 
  
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése 
vonalak közötti mozgással. 
Verbális fejlesztés pad mögött, 
padot kerülve, padok között. 
 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
segítés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: padlóra ragasztott 
vonalak, tornapad 

Játék: Előre jobb 
kezedet.. 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység:  
Zörejdobozok 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Arcjáték gyakorlatok, 
érzelmek kifejezése, 
mimikai játékok: 
nevetünk, szomorúak 
vagyunk, sírunk, 
bánatosak vagyunk, 
csodálkozunk 
 

Megjegyzés: 

 

   

 
 
 
 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2021. november 29 – december 03. Zöld középső csoport 
 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

 Anyag: Advent - projekt  

 

Cél: adventtel kapcsolatban ismeretek 
nyújtása, hangulatkeltés a változatos 
tevékenységekkel 

Feladat: készülődés az adventi időszakra.  
Csoportszoba és környezetünk díszítése a 
gyermekmunkákkal, 
Közös beszélgetések, képolvasások a közelgő 
ünnepekről. 
Mézeskalács sütés 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, képolvasás, élménybeszámoló, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: mikulásos, karácsonyi, téli képek, 
képes könyvek, környezetünk dekorációi, 
kézműves tevékenységek eszközei 
 
 
 

 Agyag: Mikulás 

Technika: kézimunka 

Cél: finommotorika, kézügyesség, 
vizuális fantázia fejlesztése 

Feladat: Mikulás kialakítása, jellemző 
jegyeinek megjelenítése, önálló alotásra 
ösztönzéd 

Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
tevőleges segítségnyújtásban, szóbeli 
irányításban 
 
Eszköz: piros temperafesték, fehér 
tenyérfesték, vastag ecset, vizes tál, 
kéztörlő, rajzlap 

Anyag: Szabó László: Télapóvárás 
– új mese 
Cél: az új vers szövegének 
tanítása, elsődleges elsajátítása. 
Szókincsbővítés. 
Feladat: irodalmi élménynyújtással 
adventi hangulat megalapozása. 
Játékosság, ritmikusság 
átéreztetése.  
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelé 
Eszköz: Mikulás kesztyűbáb 
Anyag: Télapó kesztyűje - mese 
Cél: irodalmi élménynyújtással 
advent időszakához hangulatkeltés, 
hagyományok megismertetése. 
Szókincsbővítés. 
Feladat: Segítőkészség és jóság 
kiemelése a mese által, valamint az 
ajándékozás élményének 
megalapozása - érzelmi nevelés. 
Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mikulás báb, nyuszi báb 

Megjegyzés: 

 

 

  

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag:  
Dalismétlések: Itt kopog, ott 
kopog… ÉNO 266. 
Télapó itt van… ÉNÓ 235. 
 
Cél: ünnepi hangulat 
megalapozása a dalokkal, zene 
szeretetére nevelés, 
zenehallgatóvá nevelés. 
 
Zenei feladat: hallásfejlesztés: 
hangszerhasználat: csörgők 
használatának megismerése, 
egyenletes rázás 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, segítségnyújtás, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Mikulásbáb, süni báb 
 
Zenehallgatás:  
Éj mélyből…Törzsök 356 – CD 
hallgatás 

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással. 
Több, kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel, 
számlálással. 
Halmazok számosságának 
megállapítása 1-5-ig a 
halmazképzések, játékos 
cselekedtetések során. 
 
Cél: az értelmi képességek 
fejlesztése, a minket körülölelő 
világ mennyiségi, formai, 
kiterjedésbeli összefüggéseinek 
felfedezése, megtapasztalása 
játékos formában. 
Feladat: Becslés, számlálás 
(összeadás, elvevés, 
ugyanannyivá tétel), párosítás 
műveleteinek gyakorlása. 
Tőszámnevek megállapítása a 
halmaz elemeinek csoportosítása 
után. 
Módszer: Játékos cselekedtetés, 
gyakorlás, hibajavítás, becslés, 
összehasonlítás, mérés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: őszi gyümölcsök, 
különböző méretű, formájú, színű 
gyümölcsök, tálak 

Anyag: Járás, futás és mászás 
körben. Babzsákcsúsztatás 
különböző alakzatokon. 
 
Cél: nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése. 
 
Feladat: szem - kéz, szem – láb 
koordináció fejlesztése a babzsák 
irányításával. Finommotorika 
fejlesztése a karok izmainak 
ellentétes irányú és megfelelő erejű 
mozgatásával. Térpercepció 
fejlesztése a különböző téri 
irányok és helyzetek észlelésével 
 
Módszer: gyakorlás, bemutatás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, segítségnyújtás,  
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés. 
 
Eszköz: talajra ragasztott 
alakzatok, padok, zsámolyok, 
minden gyermeknek babzsák 

Fejlesztő játék, 
bábozás: 
Mikulásbábbal, 
rénszarvassal, 
hóemberrel és 
barátaikkal… 
 

 

Montessori: Számolást, 
mérést fejlesztő 
eszközök: Barna 
hasábsor 

 

Anyanyelvi játék: 
nyelvgyakorlatok és 
hangutánzó játékok  

 

 

Megjegyzés: 

 

   
 

 


