
Tematikus terv - Tantárgyi  koncentráció  
2021. november 29 - december 03. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag:  
Advent - készülődés az ünnepekre 
Téli ünnepek az óvodában 
(Mikulás, Karácsony) 
 
Cél: az ünnep kapcsán közös örömteli 

élménynyújtással, hagyományőrzéssel a közösségi 
érzés formálása 
 

Feladat: Adventi hangulat megteremtése, 

fenntartása változatos tevékenységekkel.                     
- csoportszoba díszítése - közös beszélgetések a 
közelgő ünnepekről - az ünnep fogalma 
 - tevékenységek, szokások ünnepváráskor - 
adventi koszorún az első gyertya meggyújtása 
 

Módszer: kezdeményezés, mesekönyvek, képek 

nézegetése, beszélgető kör. Változatos, 
érdeklődéskeltő tevékenységek.  
 

Eszköz: képek, mesekönyvek 

                               

Téma 
 Mikulás kesztyű, csizma, sapka, sál - a 
gyermekek választása szerint 
 
C: Óvatos, tiszta munkára szoktatás,  

érzelmi ráhangolódás a közelgő ünnepre. 

 
F: A festés technikájának ismertetése, 

gyakorlása.  Kézügyesség, szem-kéz 
koordináció, kreativitás, vizuális fantázia 
finommotorika fejlesztése.                                       
Igény és szükség szerinti irányítás. 
 

M: kezdeményezés. beszélgetés, 

bemutatás, magyarázat, differenciálás, 
ellenőrzés, kezdeményezés. 

 
E: piros temperafesték, előre rajzolt és 

kivágott kesztyű, csizma, sapkaforma. 
 

Anyag – mese új 
A kesztyű (ukrán népmese) 

 

C: Az irodalmi érdeklődés felkeltése 

igényes irodalmi mű kapcsán. 
 

F: Érzelmi, erkölcsi nevelés, a 

jószívűség jó példájának 
megláttatásával - Téli időjárás 
érzékeltetése  
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, 
bemutatás, magyarázat, szemléltetés 
 

E: bábok, laptop. 

 

Anyag – ismétlés 
Arany-Tóth Katalin: Mikulás 
Czeglédy Gabriella: A télapó   
A Mikulás-leves (magyar népmese) 
                           

C: Örömteli irodalmi élménynyújtás a 

játékossággal, ritmikussággal 

F: Esztétikai élmény nyújtása, 

ismerkedés a Mikulással, pozitív 
érzelmek erősítése, pontos 
szövegtudás elsajátítása  

M: kezdeményezés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés  

E: Mikulás sapka 

 
Megjegyzés Megjegyzés 

 
Megjegyzés 
 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi  koncentráció  
2021. november 29.- december 3. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - ismétlés 
Télapó itt van.. ÉNÓ 284. 

Itt kopog, ott kopog. ÉNÓ: 332. 

Hull a pelyhes fehér hó... 
  
Kfejl: Ritmusérzék fejlesztése: 

egyenletes lüktetés megéreztetése 
járással, tapssal. 

 
Zh: Kint a havas utakon 

(óvodapedagógus éneke) 

 
Cél: a zene iránti érdeklődésük 

felkeltése 
 

Feladat: Mikulásvárás hangulatának 

előkészítése és fenntartása.  
 

Módszer: kezdeményezés, 

bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, 
ellenőrzés, motiváció, értékelés 
 

Eszköz: csengők, triangulum 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyag 
Padgyakorlatok 
 
Főrész: Átfutások a padok 

között, kúszás, mászás 
padokon 
 

Játék: futójátékok a padok 

felhasználásával 
 

C: Mozgás megszerettetése, 

mindennapi mozgásigény 
kielégítése  
 
F: Nagymozgás, szem- kéz, 

szem-láb koordináció 
fejlesztése járás, futás, kúszás 
során 
 

M: szervezett mozgás, kötelező 

foglalkozás, bemutatás, 
differenciálás, magyarázat, 
gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 

E: padok 
 

Fejlesztő: 
Mimó és Csipek:  
Játékos környezetvédelmi 
előadás 

 
 
Montessori: 
Rajzsablonok bevezetése 
/kör, háromszög, ovális/  
C: Képzelet, emlékezet, 

finommotorika fejlesztése. 

F: Mikulásfej, hóember rajz 

készítése 
 

Anyanyelvi:  
érzelemjátékok, élmények 
eljátszása az ünneppel 
kapcsolatban 

C: Anyanyelvi nevelés, 

figyelem fejlesztése. 

F: bátran fejezzék ki 
érzelmeiket, az arcuk 
mimikájával is. 

Megjegyzés Megjegyzés 
 
 

Megjegyzés 
 
 

Megjegyzés 

 
 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 6-10. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mikulás érkezik az óvodába 
- köszöntés verssel, dalokkal, 

ritmuszenekarral, a gyermekek 
megajándékozásával 

  
 
 
 
 
 
 

Téma: 
A családok részére készített karácsonyi 
ajándékok becsomagolása, az 
üdvözlőkártyák befejezése. 
 
C: Érzelmi nevelés. Szépérzék fejlesztése. 

 

F: A személyes ajándék fogalmának 

megismertetése, érzelmi erejének 
megéreztetése. A csomagolás színeinek és 
formájának önálló kiválasztásával a vizuális 
fantázia, az esztétikai érzék, a döntési 
képesség fejlesztése. Igényességük 
alakítása az ajándékok ízléses 
becsomagolásával és díszítésével - szem-
kéz koordináció, finommotorika fejlesztése 
(segítségnyújtás). 
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 

választás, döntés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, értékelés, pozitív 
megerősítés 

 
E: szalagok, színes selyempapír, apró 

termések (toboz stb.), cellux ragasztó 

Anyag – verses mese új 
Zelk Zoltán: Télapó és a 
hóember – mesehallgatás 
 
C: Olvasóvá nevelés. 
F: A gyermekekhez közelálló 

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

M: kezdeményezés, bemutatás 

E: mikulás és hóember plüss 

Anyag – alkalmi versismétlés  

Arany-Tóth Katalin: Mikulás 

 

C: Érzelmi nevelés 
F: A vers szövegének, 

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

M: kezdeményezés, bemutatás, 

szemléltetés, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés, egyéni 
versgyakorlás, pozitív 
megerősítés, differenciálás 

E: Mikulás sapka 
Megjegyzés Megjegyzés 

 

Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 6-10. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori 

anyanyelvi 
 

 

Anyag - ismétlés 
A gyermekek által ismert 
karácsonyi dalok ismétlése 
 
Kfejl: Halk-hangos gyakorlása dalon 

és mondókán. 
Ritmuszenekar alakítása 

Zh: Karácsonyi dalok hallgatása 

Gryllus V: Karácsonyi angyalok 
(gyermekdal) – laptop 
 

Cél: A karácsonyi ünnepkört átlengő 

áhítat megéreztetése a gyermekekkel 

Feladat: A halk-hangos gyakorlása 

közben fókuszálni arra, hogy a halk az 
nem lassú és a gyors az nem gyors. 
Érzelmi nevelés a hangulathoz méltó 
dalok hallgatása közben – ritmusérzék 
fejlesztése. Egy ideig meghallgatjuk a 
csendet is! – fedezzék fel, hogy a 
csend olyan hangokat, zörejeket 
enged meghallani, amit egyébként 
nem hallanak meg a gyermekek a 
mindennapokban. 

Módszer: kezdeményezés, 

gyakorlás, elcsendesülés, 
differenciálás, értékelés 
motiválás 

Eszköz: fa ritmushangszerek, 

triangulum, csengettyűk 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag: 
Léglabda gurítása falhoz – 
guruló labda elfogása két kézzel. 
Labdagyakorlatok: 
járás/állás/ülés közben. 
Főgyak: 

- járás közben jelre a fal felé 

fordulással labdagurítás, a 
visszapattanó labda elfogása 
(elkapása) két kézzel 

- labdadobás próbálgatása a 

kosárlabda hálóba 

Játék: Labdajáték – zsámolyba 

(puttony) labda dobása két 
kézzel  
egyéni tempóban; a kipattanó 
labda (ajándék) elkapása. 

C: Bátran, örömmel 

labdázzanak. 

F: Finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejl-se labdakezelési 
gyakorlatokkal (gurítás, feldobás, 
pattintás) képességek szerint. 
Testséma fejlesztése a labda 
testen való (fejtetőtől a lábujjakig 
görgetéssel és vissza – a 
testrészek megnevezésével) – 
testkép megismertetése. 
M: kötelező fogl. gyakorlás, 
pozitív megerősítések, motiválás, 
segítségnyújtás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 

Fejlesztő: 
Ünnepi terítés a 
babakonyhában 

C- F: Ízlésformálás, 

esztétikai nevelés, 
számlálás, tervezés, 
döntés, együttműködés 
gyakorlása. 
Montessori: 
Fali, kéz-, és 
ujjhasználati technikákat 
fejlesztő ház bevezetése 

C: Érdeklődés felkeltése, 

fenntartása új eszközzel 

F: A zippzározás, kötés, 

gombolás, patentolás  
megismertetése szem-
magasságban 
elhelyezett tárgyon. 
Koncentrálással figyelem 
fejlesztése; türelemre, 
kitartásra nevelés. 
Anyanyelvi:  
Mentovics Éva: 
Csilingelnek az 
angyalkák - vershallgatás 

C: A kedves vers 

hallgatása közben nyíljon 
meg a gyermekek 
fantáziájának világa! 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 

Megjegyzés 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 13-17. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag: 
Téli ünnepek, hagyományok - Karácsony 
 
Cél: Karácsonyi hangulat megteremtése, közös 

élménynyújtás. Szeretet, örömteli várakozás és 
ajándékozás elősegítése. 
 

Feladat: Karácsony, karácsonyfa köszöntése 

tanult dalokkal, versekkel. Szülők 
megajándékozása, Hangulati előkészítés. 
Hagyomány ápolása. Közösségi érzés formálása. 
Szókincsbővítés. 
 

Módszer: kezdeményezés, mesekönyvek, 

képek nézegetése, beszélgető kör; változatos, 
érdeklődéskeltő tevékenységek 

 
Eszköz: feldíszített karácsonyfa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Téma 
Mézeskalács sütése, díszítése 
 
C: közösségi érzés formálása, karácsonyi 

hangulat megteremtése, ismeretadás a 

sütemény alapanyagairól. 
 
F: Szem-kéz koordináció, finommotorika, 

fantázia, kreativitás, esztétikai érzék 
fejlesztése. gyúrás, nyújtás, díszítés 
gyakorlása 
Differenciált fejlesztés: Igény és szükség 
szerintiirányítás, ötletadás, segítségnyújtás 
szóban és tevőlegesen a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve.      

                                                               
M: kezdeményezés, feladatadás, 

szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés.                             
 
E: liszt, cukor, méz, vaj, nyújtó deszka, 

nyújtó fa, formák a kiszúráshoz, kötény 
 

Anyag – mese új 
A négy gyertya meséje – verses 

mesehallgatás 
 

C: A karácsony tartalmának 

érzékeltetése (béke, hit, szeretet, 
remény) 

F: Az ünnepi hangulat előkészítése a 

mese kapcsán.                                          

M: kezdeményezés, bemutatás + 

beszélgetés, magyarázat 

E: Adventi koszorú 

Anyag – alkalmi versek ismétlése 
Pálfalvi Nándor: Karácsony 
 
C: Pontos szövegtudásra törekedtetés. 

Figyelem, emlékezet fejlesztése. 

   
F: Esztétikai élmény nyújtása, érzelmi 

ráhangolódás az ünnepre a versen 
keresztül  
 

M: A vers gyakoroltatása. 

Segítségadás, hibajavítás, 
differenciálás, egyéni szereplés, 
ellenőrzés, kezdeményezés 
 

E: karácsonyi csengő 

                                                                    
Megjegyzés Megjegyzés 

 
 

Megjegyzés 
 
 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 13-17. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - alkalmi dalok ismétlése 

   

Télapó itt van. ÉNÓ 284. 

Itt kopog, ott kopog ÉNÓ: 332. 
Hull a pelyhes fehér hó 
Kis karácsony, nagy karácsony                          

                                                                     
Kfejl: Éneklési készség fejlesztése, 

hangszer használat gyakorlása                        
Zh:  Gryllus Vilmos: Szálljatok le... 
(óv. ped. éneke) 
  

Cél: Karácsonyi hangulat  

megteremtése, tiszta éneklésre 
szoktatás   
                                                   

Feladat: zene megszerettetése, a 

zenei anyanyelv megalapozása, 
ritmuszenekar alakítása   

Módszer: kezdeményezés, 

bemutatás, magyarázat, motiválás, 
differenciálás, gyakorlás, értékelés   

Eszköz: triangulum, csengő 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

 
 

 
 

   Karácsony az óvodában. 
- ünneplés, verssel, 

énekkel, a gyermekek 
megajándékozásával 

     
 
 
 

Fejlesztő: 

Mézeskalács 
készítése, sütése 
C: a munka örömének 
átélése  
F: örömmel végezzék a 
tészta formázását, 
díszítését  
            
Montessori: 

Süteménykiszúró 
formák 
tulajdonságainak 
összehasonlítása 
 
C: Fedezzék fel a 
környezetükben rejlő 
matematikai 
összefüggéseket 
F: Adott szempontok 
szerinti halmazképzés. 
 
Anyanyelvi:  

Hallásfejlesztés, a 
csoportszoba 
tárgyainak zörejével 
C: az ünnepi hangulat 
fenntartása, fokozása 

F: hallásfejlesztés 

 
Megjegyzés 
 
 
 

Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 

Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 20-21, Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

Anyag: 
Téli ünnepkör – Karácsony 
Madáretetők ellenőrzése – a „Madárbarát 
óvoda” védjegy tartalmának megismerése 
 
Cél: Érzelmi nevelés. Környezettudatos 

magatartás alakítása. 
 

Feladat: A karácsonyra kapott új Montessori és 

egyéb játékeszközök szabályainak 
megismertetése. 
Ismerkedjenek meg az eszközökkel és tanulják 
meg, 
mivel - hol – hogyan – hányan lehet tevékenykedni, 
játszani - szabálytudat alakítása. A játszókat ne 
zavarják meg a játékot keresők, próbáljanak 
kivárni, amíg hozzájutnak egy-egy játékhoz vagy 
kérdezzék meg, beléphetnek-e a játékba; 
türelemre, egymás játékának tiszteletére nevelés - 
erkölcsi nevelés 
Figyelemfelkeltéssel annak tudatosítása, hogy a 
természetvédelem az folyamatos tevékenység (pl. 
a madáretetés). Szókincsbővítés: ugrál, lépeget, 
csipog, károg, búg, siklik a levegőben, verdes a 
szárnyával, ereszkedik, leszállt, felszáll. 

Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, szabály-, 

és szokásalakítás, megfigyelés, egyéni és 
mikrocsoportos tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, differenciálás 

Eszköz: játékok, madáreleség  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ünnep 

Anyag – alkalmi versismétlés  
K. László Krisztina: Karácsonyra 
Pálfalvi Nándor: Karácsony 
C: „Karácsonyra nyitjuk a 

szívünket!” 

F: Versgyakorlással az emlékezet, 

figyelem, koncentráció fejlesztése. 
Beszédfejlesztés a zöngés 
mássalhangzók kiejtésének 
ellenőrzésével. Egyéni versmondás 
kezdeményezése a verselést kerülő 
gyermekekkel. 
M: kezdeményezés, gyakorlás, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ünnep 

Megjegyzés 

 

Megjegyzés Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 20-21, Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 Anyag - ismétlés 
A gyermekek által ismert 
karácsonyi dalok ismétlése 
Kfejl: Halk-hangos gyakorlása dalon 

és mondókán. 
Ritmuszenekar alakítása 

Zh: Karácsonyi dalok hallgatása 

Gryllus V: Karácsonyi angyalok 
(gyermekdal) - laptop 

Cél: A karácsonyi ünnepkört átlengő 

áhítat megéreztetése a gyermekekkel 

Feladat: A halk-hangos gyakorlása 

közben fókuszálni arra, hogy a halk az 
nem lassú és a gyors az nem gyors. 
Érzelmi nevelés a hangulathoz méltó 
dalok hallgatása közben – ritmusérzék 
fejlesztése. Egy ideig meghallgatjuk a 
csendet is! – fedezzék fel, hogy a 
csend olyan hangokat, zörejeket 
enged meghallani, amit egyébként 
nem hallanak meg a gyermekek a 
mindennapokban. 

Módszer: kezdeményezés, 

gyakorlás,  
elcsendesülés, differenciálás, 
értékelés 
motiválás 

Eszköz: fa ritmushangszerek, 

triangulum, csengettyűk, 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ünnep 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ünnep 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: Megjegyzés 

 
 

 

 



2021. november 29 - december 03. Kék kiscsoport 
 
 
  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

A kesztyű (ukrán népmese) 

 

Ment, mendegélt egyszer egy öregember a kiskutyájával az erdőben. Hogy, hogy nem, az öreg elvesztette az egyik kesztyűjét. Arra 
szaladt a kisegér, bebújt a kesztyűbe, és azt mondja: ,,Jó lakásom lesz itt nekem!" Éppen arra ugrándozott egy béka is, bekukkant a 
kesztyűbe, és kérdi: - Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér. Hát te ki vagy? - Én vagyok Brekegő, a béka. Engedd meg, 
hogy veled lakjam! - Gyere, nem bánom! Most már ketten voltak. Arra szaladt egy nyulacska is, meglátta a kesztyűt, és ezt kérdi: - Ki 
lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér és Brekegő, a béka. Hát te ki vagy? - Én Tapsifüles vagyok, a nyulacska. Fogadjatok 
be engem is! - Gyere, ha kedved tartja! Így már hárman voltak. Egyszer csak arra jön a róka, egyenesen kesztyű felé tart. - Ki lakik 
ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka és Tapsifüles, a nyulacska. Hát te ki vagy? - Én vagyok Csalavér, a róka. 
Engedjetek be engem is. - Gyere, ha úgy tetszik! Most már négyen ültek a kesztyűben. Arra jött a farkas is, megállt a kesztyű 
mellett. - Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyulacska és Csalavér, a róka. Hát te ki 
vagy? - Én vagyok az Ordas farkas. Befogadtok-e engem is? - Hát gyere, ha gondolod, hogy elférsz! Bebújt a farkas is. Most már 
öten voltak. Honnan, honnan nem, egyszer csak arra jött egy vaddisznó. - Röf-röf- röf! Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a 
kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyúl, Csalavér, a róka és Ordas farkas. Hát te ki vagy? - Röf-röf- röf! Én vagyok a Röfi disznó. 
Fogadjatok be a házatokba! - Mindenki csak a mi kesztyűnkben szeretne lakni, akinek erre tart az útja! Láthatod, hogy magunk sem 
férünk már el. - Én még meghúzódom valahogy, fogadjatok be! - Nem bánjuk, gyere! Bebújt a vaddisznó is. Már hatan voltak, de 
olyan szorosan, hogy meg sem tudtak moccanni. Alig helyezkedtek el valahogy, hallják ám, hogy zörögnek a bokrok. A medve bújt 
elő, és egyenesen a kesztyű felé tartott. - Ki lakik ebben a kesztyűben? - Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyúl, 
Csalavér, a róka, Ordas farkas meg Röfi disznó. Hát te ki vagy? - Brum-brum-brum! De sokan vagytok! Én vagyok a Mormogi medve. 
Fogadjatok már be engem is! - Hová fogadjunk be, amikor magunk is szűken vagyunk? - Csak megleszünk valahogy. - Hát gyere, ha 
kedved tartja, de csak a kesztyű szélére. Bebújt a medve is. Most mát heten voltak. A kesztyű mát pattanásig feszült. Ekkorára az 
öreg is észrevette, hogy útközben elhagyta kesztyűjét. Visszafordult, hogy megkeresse. A kiskutya előtte futott. Amint szalad, 
egyszerre csak látja, hogy ott fekszik a kesztyű az úton, és izeg-mozog. Meg is ugatta: ,,Vau-vau-bau!" Az állatok erre igen 
megrémültek, kiugrottak a kesztyűből - futott, ki merre tudott. Az öreg is odaért, és felvette kesztyűjét. Itt a vége, fuss el véle! 
 

Ismétlés 
Arany-Tóth Katalin: Mikulás 
Czeglédy Gabriella: A télapó   
A Mikulás-leves (magyar népmese) 
 
 



 
 
 

2021. december 6-10. Kék kiscsoport 

 

  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

Zelk Zoltán: Télapó és a hóember – mesehallgatás 

https://www.youtube.com/watch?v=9s-uiUiblHY 

Ismétlés 
Arany-Tóth Katalin: Mikulás 

 

 

2021. december 13-17. Kék kiscsoport 

 

  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

A négy gyertya meséje – verses mesehallgatás 
 

Az adventi koszorún négy gyertya égett. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amit 

beszélgetnek. Azt mondta az első: „Én vagyok a béke. De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el 

fogok aludni…” És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő 

lángra. Azt mondta a második: „Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább 

égnem…”A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: „Én a 

szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy 

szükségük van rám…” – ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek a szobába, és mikor meglátta a három kialudt 

gyertyát, felkiáltott: „De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!” – és elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor 

megszólalt a negyedik gyertya:„Ne félj! Amíg nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a 

remény!” A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és lángjával életre keltette vele a többit. 



 
 
 
 
 

2021. december 20-21, Kék kiscsoport 
 
 

  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

K. László Krisztina: Karácsonyra 
 

Nagy pelyhekben hull a hó,  Puha, fehér takaró. 

Elbúcsúzott a Télapó,  Hozott mindent, ami jó. 

Bent a meleg szobában Fenyőfa áll vidáman. 

Fényben, díszben, pompában, Karácsonyi ruhában. 

 

Pálfalvi Nándor: Karácsony 
 

Karácsony ünnepén 

az a kívánságom. 

Legyen boldog mindenki 

ezen a világon. 

Itt is, ott is mindenütt 

legyen olyan béke, 

mint amilyen bent lakik 

az emberek szívébe. 
 
 

 
 


