
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 06. – 10. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Adventi hírnök friss fenyőág” 
Karácsony várás időszaka (adventi projekt 
folytatása) 3. hét  

 
1. Cél: az ünnepi hangulat fenntartása változatos 

tevékenységekkel, érzelmi- esztétikai nevelés, 
hagyományápolás 

2.  

Feladat: Készülődés, közös beszélgetés a 
fellépést megelőző gyakorló időszakról, 
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: karácsonyi ajándék készítése a 
szülőknek folytatás (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: Donászy Magda: 
Karácsony délután– új vers 
Cél: karácsony várásra való 
hangolódás, hangulatfokozás, új 
vers szövegének megtanítása, 
átadása 
Feladat: szöveg átadása után 
közös gyakorlás végzése, 
versmondásra buzdítás 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: vers képei 

Anyag: Visszajött a répa- 
meseismétlés  
Cél: Érzelmi – erkölcsi nevelés a 
mesén keresztül, az irodalmi 
élmény nyújtás során. 
Feladat: Az összetartozás, az 
igaz barátság, a szeretet, a 
jószívűség pozitív példájának 
kiemelése. Az állatok téli 
életmódjának megismertetése. 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: a mese képe, répa 
  
 

 

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: 
Ezüstfenyő… ÉNÓ. 245. 
Dalismétlések: 
Suttog a fenyves… ÉNÓ. 234. 
Télapó itt van… ÉNÓ. 235. 
Hull a pelyhes… ÉNÓ. 264. 
Télen, nyáron… ÉNÓ. 321. 
Mikulás, Mikulás… Téli Zeneovi 
CD-ről 
Cél: Mikulás dalok szövegének, 
dallamának, ritmusának 
megerősítése, új dal szövegének 
megismertetése. 
Feladat: Kettős lüktetés 
érzékeltetése 
Zenehallgatás: Világíts csak kis 
gyertyácska – az Angyal énekel 
lemezről (Youtube) 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: mikulás báb, fenyőről 
kép, IKT eszköz 
 

Anyag:  
Területmérés különböző 
egységekkel (négyzet, 
téglalap). 
Cél: a területmérés fogalmával 
való ismerkedés, a mérés 
technikájának elsajátítása, 
mérés-összehasonlítás 
gyakorlása, alapvető geometriai 
alakzatokkal való ismerkedés. 
 
Feladat: Hosszúságok, 
nagyságok összehasonlítása, 
összemérése. 
Parkettázás – játékkal a 
területmérés technikájának 
megismertetése és elsajátítása 
 
Módszer: magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, mérés, 
összehasonlítás, megláttatás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés 
Eszköz: különböző méretű 
lapok, négyzetlap és 
téglalapformák 

Anyag: léglabda-gurítás vonalak 
között.  
Léglabda társhoz továbbítása 
leütéssel.  
Gimnasztikai gyakorlatok 
léglabdával.  
Cél: a gyermekek harmonikus 
mozgásának alakítása, 
mozgásigényük kielégítése és 
mozgástapasztalataik bővítése.  
Feladat: szem-kéz koordináció 
fejlesztése folyamatos 
labdavezetéssel, vonalak között 
gurítással. Finommotorika 
fejlesztés a kézizmok pontos 
mozgatásával. Testsémafejlesztés 
testrészekre koncentrálással. 
Verbális fejlesztés szakszavakkal 
irányítással.  
Módszer: kötelező foglalkoztatás, 
magyarázat, bemutatás, 
bemutattatás, gyakorlás, utasítás, 
motiválás, ellenőrzés, hibajavítás, 
értékelés, differenciálás  

Eszköz: léglabda, vonalak.  

Fejlesztő játék:            
„Ünnepi készülődés  a 
családban” -
szerepjáték 
 
 
 
 
Montessori: 
Rajzsablonokból 
fenyő, hóember forma 
kialakítása 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Metakommunikációs –
érzelmi játék az 
ünnephez 
kapcsolódóan 

Megjegyzés:    

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 06. – 10. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Házhoz jön a Vadaspark” – az 
állatok karácsonya interaktív foglalkozás 

 
3. Cél: Tudásbővítés az állatok életével 

kapcsolatosan. Ünnepi hangulat fenntartása. 
4.  

Feladat: Aktív részvétel a zoopedagógus által 
kezdeményezett foglalkozáson. 
 
Módszer: közös beszélgetés, magyarázat, 
szemléltetés, képolvasás, bemutatás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek, erdei termések, állatokkal 
kapcsolatos bemutató eszközök 

 

 

Anyag: karácsonyi angyal, fenyő, 
csillag, csengő, gyertya, szarvas 
varrása  
Technika: kézimunka 
 
Cél: érzelmi, esztétikai nevelés, 
kézügyesség fejlesztés varrással. Szép 
iránti érzék fejlesztése. 
 
Feladat: a varrás technikájának 
gyakorlása, megerősítése. Kitartás, 
koncentráció megerősítése. 
Kézügyesség, szem-kéz koordináció 
fejlesztése a varrás során. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, 
javaslattétel, értékelés 
 
Eszköz: műszaki rajzlap, színes karton, 
tű, hímzőfonal, olló, viaszos vászon 
 
 
 
 

Anyag: Fésűs Éva: Álmodik a 
fenyőfácska… új vers 
Donászy Magda: Karácsony 
délután versismétlés 
 
Cél: a karácsonyi versek 
szövegének gyakorlása, 
megerősítése 
 
Feladat: a gyakorlás során 
törekedjenek az egyéni szép 
versmondásra, pontos 
szövegtudásra 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés, egyéni 
szereplés 
 
Eszköz: karácsonyi képek 

 

 

 

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:  
Szálljatok le… ÉNÓ.330. 
Dalismétlések: 
Télen, nyáron… ÉNÓ. 321. 
Ezüstfenyő… ÉNÓ. 245. 
Kis karácsony… 
 
Cél: karácsonyi dalok 
szövegének, dallamának, 
ritmusának megerősítése, új dal 
szövegének megismertetése. 
 
Feladat: Halk-hangos 
érzékeltetése az ismert dalokon 
hangszerekkel 
 
Zenehallgatás: Szólj csengő 
csingilingi…óvónői ének előadása 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: Angyal kép IKT eszköz 
 

  Anyag: léglabda-gurítás 
vonalak között.  
Léglabda társhoz továbbítása 
leütéssel. Ismétlő foglalkozás 
Gimnasztikai gyakorlatok 
léglabdával.  
Cél: a gyermekek harmonikus 
mozgásának alakítása, 
mozgásigényük kielégítése és 
mozgástapasztalataik bővítése.  
Feladat: szem-kéz koordináció 
fejlesztése folyamatos 
labdavezetéssel, vonalak között 
gurítással. Finommotorika 
fejlesztés a kézizmok pontos 
mozgatásával. Testsémafejlesztés 
testrészekre koncentrálással. 
Verbális fejlesztés szakszavakkal 
irányítással.  
Módszer: kötelező foglalkoztatás, 
magyarázat, bemutatás, 
bemutattatás, gyakorlás, utasítás, 
motiválás, ellenőrzés, hibajavítás, 
értékelés, differenciálás  

Eszköz: léglabda, vonalak. 

Fejlesztő játék:           

„ünnepi készülődés a 

családban” 

 
 
 
 
 
Montessori:  
illatpárokkal 
tevékenykedés 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Mi jut eszedbe a 
karácsonnyal 
kapcsolatban?- 
szógyűjtő játék 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 13. – 17. Piros nagycsoport 

 



Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Óvodai Karácsony 

(Adventi projekt lezárása) 

Cél: karácsonyi hagyományok megismerése,  
eredete, fenntartása. A szeretet ünnepe.  
érzelmi nevelés. 
 
Feladat: - érzelmi nevelés a közös, örömteli 
ünnepléssel a karácsonyfa körül  
- köszöntése az ünnepnek a tanult dalokkal, 
versekkel, műsorral 
 - ajándékozás a gyerekeknek és a szülőknek 
- ismerkedés a karácsonyra kapott 
játékeszközökkel 
 
Módszer: motiválás, buzdítás, beszélgetés, 
magyarázat, kezdeményezés, értékelés, 
megerősítés, dicséret, differenciálás, egyéni és 
társas cselekedtetés, élménybeszámoló, 
képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karácsonyfa, IKT eszközök, új 
játékeszközök, szemléltető képek, karácsonyi 
díszek, dekorációk 
 
  

1.) Anyag: „Karácsonyi képeslap” 
készítése 

2.)  
3.) Technika: kézimunka 
4.)  

Cél: érzelmi, esztétikai nevelés, 
kézügyesség fejlesztés vágással, 
hajtogatással. Szép iránti érzék 
fejlesztése. 
 
Feladat: a vágás technikájának 
gyakorlása, megerősítése. Kitartás, 
koncentráció megerősítése. 
Kézügyesség, szem-kéz koordináció 
fejlesztése a hajtogatás, vágás során. 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, 
javaslattétel, értékelés 
 
Eszköz: műszaki rajzlap, színes papír,  
olló, ragasztó, viaszos vászon 
 

Anyag: Karácsonyi legenda 
meseelőadás – látogatás a Bajor 
Gizi színészmúzeumba  
Cél: a szeretet, gondoskodás, 
egymás tiszteletére való nevelés 
elősegítése.  
Feladat: figyelem, türelem, 
gondolkodás fejlesztése 
mesehallgatással.  
Módszer: előadás  

 

„Nevelés nélküli munkanap” 
  

 
 

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: A tanult alkalmi dalok 
ismétlése, gyakorlása: 
  
Szálljatok le… ÉNÓ.330. 
Télen, nyáron… ÉNÓ. 321. 
Ezüstfenyő… ÉNÓ. 245. 
Kis karácsony… 
A zöld fenyőfán… 
 
Cél: művészeti- zenei- esztétikai 
nevelés, a zene szeretetére 
nevelés. 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
tempótartás megtartása,  
 
Zenehallgatás: karácsonyi CD-ről  
 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: csengő, triangulum, 
csengettyű 
 
 

 
„Nevelés nélküli munkanap” 
 

 Anyag: Járás, futás és mászás 
közben babzsákcsúsztatás 
különböző alakzatokon bottal. 
  
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése mozgásos 
feladatok és játékok során.  
 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése 
babzsákirányítással, alaklátás 
fejlesztése különböző alakzatok 
nagymozgással történő végig 
követésével.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: babzsákok, botok  

Fejlesztő játék:                          
hajladozó fenyőfák 
(mozgáskoordinációt 
fejlesztő játék) 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Csengősorral 
tevékenykedés 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Beszélgetés a 
szeretetről, az 
összetartozásról, 
családról. 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 13. – 17. Piros nagycsoport 



 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Óvodai Karácsony 

(Adventi projekt lezárása) 4 hét 

 

Cél: karácsonyi hagyományok megismerése,  
eredete, fenntartása. A szeretet ünnepe.  
érzelmi nevelés. 
 
Feladat: - érzelmi nevelés a közös, örömteli 
ünnepléssel a karácsonyfa körül  
- köszöntése az ünnepnek a tanult dalokkal, 
versekkel, műsorral 
 - ajándékozás a gyerekeknek és a szülőknek 
- ismerkedés a karácsonyra kapott 
játékeszközökkel 
 
Módszer: motiválás, buzdítás, beszélgetés, 
magyarázat, kezdeményezés, értékelés, 
megerősítés, dicséret, differenciálás, egyéni és 
társas cselekedtetés, élménybeszámoló, 
képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karácsonyfa, IKT eszközök, új 
játékeszközök, szemléltető képek, karácsonyi 
díszek, dekorációk 
 
  

 Anyag: „Karácsony az óvodában”  
 
Technika: élményrajz emlékezetből 
 
Cél: érzelmi, esztétikai nevelés. 
Kézügyesség, finommotorika fejlesztése 
a rajzolás által. 
 
Feladat: az óvodai karácsonyi ünnep 
élményeinek, hangulatának, 
környezetének és szereplőinek 
megjelenítése rajzukban. Testséma 
fejlesztés az emberábrázolásukkal  
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, 
javaslattétel, értékelés 
 
 
Eszköz: rajzlap, színes ceruza, filctoll, 
zsírkréta tetszés szerint, viaszos vászon 
 
 

Anyag: Mesehallgatás: 
karácsonyi történetekből  
B. Radó Lili: A három fenyőfa… 
Amdersen: A kis gyufaáruslány… 
 
Játsszunk együtt oldalról 
karácsonyi mesék  
Cél: a szeretet, gondoskodás, 
egymás tiszteletére való nevelés 
elősegítése.  
Feladat: figyelem, türelem, 
gondolkodás fejlesztése 
mesehallgatással.  
Módszer: bemutatás, kérdés-felelet, 
magyarázat  
Eszköz: karácsonyi képek   

 

 

 

 

 

 

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: A tanult alkalmi dalok 
ismétlése, gyakorlása: 
Szálljatok le… ÉNÓ.330. 
Télen, nyáron… ÉNÓ. 321. 
Ezüstfenyő… ÉNÓ. 245. 
Kis karácsony… 
A zöld fenyőfán… 
 
Cél: művészeti- zenei- esztétikai 
nevelés, a zene szeretetére 
nevelés. 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: 
hangszerhasználat 
 
Zenehallgatás: karácsonyi CD-ről  
 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: csengettyű, triangulum, 
Karácsonyi CD 
 
 
 

 
 

Anyag: Járás, futás és mászás 
közben babzsákcsúsztatás 
különböző alakzatokon bottal. 
  
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése mozgásos 
feladatok és játékok során.  
 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése 
babzsákirányítással, alaklátás 
fejlesztése különböző alakzatok 
nagymozgással történő végig 
követésével.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: babzsákok, botok 

Fejlesztő játék:  
Vendégvárás, ünnepi 
sütés, főzés 
 

 

 
 
Montessori: 
Színárnyalatokkal 
tevékenykedés 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba játék 
karácsonnyal 
kapcsolatosan 
 
 

Megjegyzés:    

 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2021. december 20. – 24. Piros nagycsoport 



Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Óvodai Karácsony 

(Adventi projekt lezárása) 4 hét 

 

Cél: Az ünnepi hangulat felidézése, fenntartása. 
Az új játékok szabályainak megismerése. 
 
Feladat: Együttjátszás az újonnan kapott 
játékokkal. Közösségi élmény nyújtása. 
A szeretet érzésének megerősítése 
 
Módszer: motiválás, buzdítás, beszélgetés, 
magyarázat, kezdeményezés, értékelés, 
megerősítés, dicséret, differenciálás, egyéni és 
társas cselekedtetés, élménybeszámoló, 
képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karácsonyfa, játékok 

 
 

„Téli szünet” 

 Anyag: Mesehallgatás: 
karácsonyi történetekből  
B. Radó Lili: A három fenyőfa… 
Amdersen: A kis gyufaáruslány… 
Cél: a szeretet, gondoskodás, 
egymás tiszteletére való nevelés 
elősegítése.  
Feladat: figyelem, türelem, 
gondolkodás fejlesztése 
mesehallgatással.  
Módszer: bemutatás, kérdés-felelet, 
magyarázat  
Eszköz: karácsonyi képek  

Anyag: Beszélgetés a szeretetről, 
az összetartozásról, családról.  
Cél: Kognitív kompetenciák 
fejlesztése, beszédkészség 
fejlesztése.  
Feladat: Kommunikációs 
képességek fejlesztése 
beszélgetéssel, egymásra való 
odafigyelés, egymás 
meghallgatása, türelemre való 
nevelés másokra való 
odafigyeléssel. Szókincsbővítés.  
Módszer: beszélgetés, 
magyarázat, bemutatás 
Eszköz: fényképek  
 

 

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: A tanult alkalmi dalok 
ismétlése, gyakorlása: 
  
Szálljatok le… ÉNÓ.330. 
Télen, nyáron… ÉNÓ. 321. 
Ezüstfenyő… ÉNÓ. 245. 
Kis karácsony… 
A zöld fenyőfán… 
 
Cél: művészeti- zenei- esztétikai 
nevelés, a zene szeretetére 
nevelés. 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
tempótartás megtartása,  
 
Zenehallgatás: karácsonyi CD-ről  
 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: csengő, triangulum, 
csengettyű 
 
 

 
 

„Téli szünet” 

 Anyag: Járás, futás és mászás 
közben babzsákcsúsztatás 
különböző alakzatokon bottal. 
  
Cél: Nagymozgások és téri 
tájékozódás fejlesztése mozgásos 
feladatok és játékok során.  
 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése 
babzsákirányítással, alaklátás 
fejlesztése különböző alakzatok 
nagymozgással történő végig 
követésével.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: babzsákok, botok  

Fejlesztő játék:                          
hajladozó fenyőfák 
(mozgáskoordinációt 
fejlesztő játék) 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Csengősorral 
tevékenykedés 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Beszélgetés a 
szeretetről, az 
összetartozásról, 
családról. 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 20. – 24. Piros nagycsoport 



 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 
 

„Téli szünet” 

 
 

„Téli szünet” 

 
 

„Téli szünet” 

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 

 
 

 
 

„Téli szünet” 

 
 

„Téli szünet” 

 
 

„Téli szünet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Téli szünet” 

Megjegyzés:    

 
 


