
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 6 – 10. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Tél ünnepe: Mikulás érkezése, 

hagyományápolás / projekt 

Cél: az ünnepi hangulat megteremtése és 
fenntartása a Mikulás váráshoz kapcsolódó 
játékos tevékenységekkel.  
 
Feladat: Mikulás köszöntése az alkalomra 
tanult versekkel, dalokkal. 
Örömteli élményszerzés az ajándékozással, 
Mikulás dicsérő szavaival a gyerekekhez 
Hagyományápolás: Piros kiegészítő szín 
viselése a ruhánkon, hozzá öltözünk a 
Mikuláshoz, a Mikulás postaládába a gyerekek 
bedobhatják a rajzos kéréseiket, az adventi 
csizmákból minden nap más gyermek húzhatja 
ki az abba elrejtett meglepetést. 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, képolvasás, 
beszélgetés, dicséret 
 
 
Eszköz: hangszerek, Mikulás sapka, ajándékok, 
fényképezőgép, ünnepi CD                                                        

Vadaspark foglalkozás – Az állatok téli 
élete 

Anyag: Szalai Borbála: Levél 
Télapónak ism. 
Cél: Az ismert vers szövegének 
elmélyítése, ünnepi hangulat 
megteremtése a vers által, irodalmi 
élmény nyújtása. 
Feladat: Közösségi és érzelmi 
nevelés. Hagyományőrzés. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: Mikulás báb 

 

Anyag: A suszter manói  

Cél: Ünnepi hangulat 

megalapozása a mesével. 

Feladat: Az irodalom 

megszerettetése az óvó nénik által 

előadott dramatizált mesén 

keresztül. Szándékos figyelem 

fejlesztése. 

Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés, dicséret 
Eszköz: kivetítő, laptop 

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: 
Ismert alkalmi dalok gyakorlása, 
felelevenítése. 
Hull a pelyhes… 
Télapó itt van… 
Itt kopog, ott kopog… 
Hóembernek… 
Nótás Mikulás… 
 
Cél: Ünnepi ráhangolódás, a 
Mikulás fogadása, várása. 

 
Zenei feladat: ritmusérzék 

fejlesztés: egyenletes lüktetés 

gyakorlása, változatos eszközökkel. 

Módszer: játékosság, motiváció, 

hibajavítás, bemutatás, magyarázat. 

Zenehallgatás: Mikulás, mikulás… 

Eszköz: rénszarvas, hóember báb, 
cd-lejátszó, furulya, metallofon 
 

Anyag: Mennyiségek 

összehasonlítása, több, 

kevesebb, ugyan annyi  

Cél: Problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése; ok-

okozati összefüggések 

megláttatása.  

Feladat: Több-kevesebb 

megállapítása becsléssel. 

Számlálás; sorba-rendezés. 

Finommotorika, figyelem, 

monotónia tűrés fejlesztése 

válogatással. 

Módszer: Játékos 

cselekedtetés a sor-és 

tőszámnevek, számlálás, 

gyakorlása során, hibajavítás, 

becslés, összehasonlítás, 

differenciálás, megfigyelés, 

magyarázat, megfigyelés 

ellenőrzés, értékelés, egyéni 

differenciálás. 

Eszköz: filctábla, állatok 

Mikulás érkezése miatt 

elmarad 

Játék:   
Készülünk az 
ünnepekre, sütögetés, 
főzőcskézés a 
babakonyhában 
 
 
 
Montessori:  
Öntögető, kanalazós 
játékok, érzékelést 
fejlesztő eszközök 
alkalmazása 
 
 
 
Anyanyelvi nevelés:                  
Az ünnepekkel 
kapcsolatos kifejezések 
keresése kártyák 
segítségével. 

Megjegyzés:    

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2021. december 13. – 17. Sárga középső csoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Tél ünnepe: Karácsony – óvodai 
hagyomány ápolása /projekt lezárása 
 
Cél: Karácsony megünneplése az óvodában, 
érzelmi- közösségi nevelés a téli ünnepekhez 
kapcsolódóan  

Feladat: örömteli élménynyújtás a karácsonyra 
kapott új játékeszközökkel való ismerkedés, 
együttjátszás során, alkalmazkodó, 
együttműködő képesség fejlesztése. A 
Karácsony igazi üzenetének átadása a 
gyerekeknek. 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, képolvasás, 
beszélgetés, dicséret 
 
Eszköz: karácsonyfa, díszek, dekorációk, új 
játékeszközök, ünnepi CD-k 

Karácsony az óvodában 

Anyag:  
Cél: A vers szövegének elmélyítése, 
ünnepi hangulat megteremtése a 
vers által, irodalmi élmény nyújtása. 
Feladat: Közösségi és érzelmi 
nevelés. Hagyományőrzés. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz:  

 

Nevelés nélküli munkanap miatt 

elmarad 

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 

 
 

Nevelés nélküli munkanap miatt 
elmarad 

Anyag: Mennyiségek 

összehasonlítása, több, 

kevesebb, ugyan annyi  

Cél: Problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése; ok-

okozati összefüggések 

megláttatása.  

Feladat: Több-kevesebb 

megállapítása becsléssel. 

Számlálás; sorba-rendezés. 

Finommotorika, figyelem, 

monotónia tűrés fejlesztése 

válogatással. 

Módszer: Játékos 

cselekedtetés a sor-és 

tőszámnevek, számlálás, 

gyakorlása során, hibajavítás, 

becslés, összehasonlítás, 

differenciálás, megfigyelés, 

magyarázat, megfigyelés 

ellenőrzés, értékelés, egyéni 

differenciálás. 

Eszköz: filctábla, állatok 

Karácsonyi zenei műsor miatt 
elmarad  

Játék: 

„karácsonyi 

vendégvárás” 

 

 

 

Montessori:  

karácsonyra kapott új 

játékeszközökkel 

tevékenykedés, 

szabályok gyakorlása, 

betartása 

 

 

 

Anyanyelvi:  

metakommunikációs – 

érzelem játékok 

 

Megjegyzés: 

 

 

 

  



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2021. december 20. – 21. Sárga középső csoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Ünnep 
Ünnep 

 

Anyag: A brémai muzsikusok ism. 
mese 
Cél: Az új mese előadásával 
irodalmi élménynyújtás. 
Feladat: A segítségnyújtás jó 
példájának megláttatása-erkölcsi 
nevelés, magatartás formálás 
elősegítése. 
Módszer: bemutatás, előadás, 
megerősítés, magyarázat, 
szemléltetés,  
Eszköz: sík bábok 

Ünnep 

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 

 
 

Ünnep 
Ünnep 

Anyag: Babzsák gyakorlatok  
Járások, futások, mászások 
körben, babzsák hordással, 
babzsák csúsztatás a földön 
különböző alakzatokban.  
Futójátékok babzsák 
felhasználásával 
Cél: nagymozgás fejlesztés,  
 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció, erő, ügyesség, 
gyorsaság, kitartás megerősítése, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térpercepció 
fejlesztése a téri helyzetek 
mozgásos megélésével.  
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: babzsák minden 
gyermek részére 

Játék: 

„karácsonyi 

vendégvárás” 

 

 

 

Montessori:  

karácsonyra kapott új 

játékeszközökkel 

tevékenykedés, 

szabályok gyakorlása, 

betartása 

 

 

 

Anyanyelvi:  

metakommunikációs – 

érzelem játékok 

 

Megjegyzés: 

 

 

 

  

 


