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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Advent projekt I. 

Tél ünnepe: Mikulás érkezése, 

hagyományápolás 

 

Cél: Mikulás várás hangulatának 
megteremtése és fenntartása 
                                                                      
Feladat: ünnepi hangulat megteremtése és 
fenntartása, Mikulásvárás, hagyományok 
ismertetése 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, élménybeszámoló, 

képolvasás, játékos cselekedtetés, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: képek, képes könyvek a Mikulásról, 

adventi koszorú, csoportszoba dekorációi, 

mikulás báb és rénszarvasbáb 

 

 

Anyag: „Mikulás csizmája, sapkája”  

Technika: felületfestés piros színnel, 

vattával díszítése – ragasztás 

Cél: Felületfestés és vatta ragasztás 
technikájának tanítása, gyakorlása.  

 
Feladat: A helyes ecsetfogás tanítása, 

felületfestés módjának, irányának 

megismerése. Tiszta munkára szoktatás. 

Finommotorika, szem – kéz koordináció 

fejlesztése. 

Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
tevőleges segítségnyújtásban, szóbeli 
irányításban 
 
Eszköz: piros temperafesték, ecset, 

tálka, kéztörlő, kivágott csizma és 

sapkaforma rajzlapból, vatta, ragasztó 

Anyag: Bartócz Ilona: Jön a Mikulás  

Cél: Ünnepi hangulat megteremtése a 

mese által, irodalmi élmény nyújtása 

Feladat: Baráti összefogás, 

segítőkészség kiemelésével közösségi 

és érzelmi nevelés.               

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

beszélgetés, gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés    

Eszköz: A mesében szereplő állatok 

(báb)                                          

Anyag:  Sarkady Sándor: Télapó 

Cél: A vers szövegének, 

előadásmódjának megerősítése a 

közös gyakorlás által. Szókincsbővítés.  

Feladat: irodalmi élménynyújtással a 

Mikulásvárás hangulatának 

megalapozása. Játékosság, 

ritmikusság érzékeltetése.  

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, hibajavítás, segítségadás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Mikulás báb 

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: Itt kopog, ott kopog… -új 

dal 

Mondókaismétlések: Cini, cini… 

Alma, alma… , Hüvelykujjam.. 

Cél: Az ünnepi hangulat 

megalapozása az új dallal. Zene 

szeretetére nevelés, 

zenehallgatóvá nevelés. 

Zenei feladat: Hallásfejlesztés: 

halk- hangos érzékeltetése az 

ismert mondókákban. 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, segítségnyújtás, 

hibajavítás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Mikulásbáb 

Zenehallgatás:  
Mikulás, Mikulás… - CD hallgatás 

  

 

 

 

 

 

Mimó és Csipek interaktív 

foglalkozás az óvodában 

(2021.12.03) 

Fejlesztő játék: 
Mikulásvárás:, Mi van a 
zsákomban? 
 
 
 
 
 
 

Montessori: 
körháromszög, 
négyszög 
rajzsablonokkal 
ismerkedés- Mikulásfej 
kialakítása 

  
 
 
 
 
 

Anyanyelvi:  
érzelem játékok az 

ünnephez 

kapcsolódóan: 

arcmimika játékai: 

nevetünk, örülünk, 

sírunk, szomorkodunk 

Megjegyzés:   

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 6. – december 10. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Advent projekt II. 

Megismerkedés az Advent jelentésével, az 

adventi naptárral, adventi koszorúval. 

Beszélgetés a család szerepéről, szűk-tág 

családi körről. 

 

Cél: Érzelmi és értelmi nevelés 
                                                                      
Feladat: Családtagok megnevezésének 
gyakorlása, rokoni szálak értelmezése. Ki 
tartozik a szűk családba/tág családba (képek 
segítségével)? Különböző családmodellek 
elfogadása, családban betöltött szerepek 
megismerése. „Az én családom...” 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, élménybeszámoló, 

játékos cselekedtetés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: képek, adventi koszorú, adventi naptár 

 

 

Anyag: Karácsonyi ajándékkészítés 

Technika: tenyérlenyomat készítése só-

liszt gyurmából, kiszárítás után festés, 

díszítés csillámporral 

Cél: Finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejl. 

 
Feladat: A helyes ecsetfogás 

gyakorlása, felületfestés. Esztétikára való 

törekvés. 

Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
tevőleges segítségnyújtásban, szóbeli 
irányításban 
 
Eszköz: só-liszt gyurma, temperafesték, 

ecset, tálka, kéztörlő, ragasztó, 

csillámpor 

Anyag: B. Radó Lili: Három fenyőfa 

Cél: Érzelmi nevelés 

Feladat: Mesehallgatás, 

mesedramatizálás               

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

beszélgetés, gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés    

Eszköz: síkbábok                                

Anyag: Fésűs Éva: Álmodik a 

fenyőfácska 

Cél: Memóriafejlesztés 

Feladat: Vers memorizálása, előadása 

Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz:- 

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: Karácsonyi dalok 

Jaj, de pompás fa… 

Szálljatok le… 

Ezüstfenyő… 

Fenyőünnep… 

 

Cél: éneklési kép.fejl., 

zenehallgatóvá nevelés, ünnepre 

hangolódás 

Zenei feladat: Hallásfejlesztés, 

tiszta éneklés elősegítése, közös 

éneklés által közös élményszerzés 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

közös éneklés, értékelés 

Zenehallgatás:  
Karácsonyi dalok 

 Anyag: Hossztengely körüli 

gurulás, forgás 

 

Cél: Testséma fejl., 

egyensúlyérzék fejl. 

 

Feladat: Összetett 

mozdulatsorok kivitelezése a 

figyelem megosztásával. 

Forgás után az egyensúly 

visszanyerése. 

Játék: Labdajátékok 

Módszer: magyarázat, 

bemutatás, gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés           

Eszköz: labdák, matrac 

Fejlesztő játék:  
 
Só-liszt gyurmából 
mézeskalács készítése, 
díszítése gyöngyökkel 
 
 
 
 

Montessori: 
Játék a színpárokkal 
 
 
 
 
 

Anyanyelvi:  
 
Karácsonyi mesekönyv 
nézegetése, beszélgetés a 
karácsonyi szokásokról, 
élmények megosztása 

 

Megjegyzés:   

 

 

 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 13. – december 17. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Advent projekt III. Karácsonyi 

készülődés, karácsonyi ünnepség 

Cél: Ráhangolódás a karácsony ünnepére, 

hagyományápolás. 

Feladat: Az örömteli közös élménynyújtás 

során a szeretet érzésének megerősítése. Az 

ünnephez kapcsolódó változatos 

tevékenységekkel az örömteli várakozás és 

ajándékozás élményének elősegítése.  

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, képolvasás, 

élménybeszámoló, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: környezetünk dekorációi, 

képeskönyvek, adventi koszorú, adventi 

kiscsizmák, karácsonyfa, ajándékok 

Anyag: Hóember a hóesésben-

Karácsonyi üdvözlőkártya  

Technika: Ragasztás, díszítés 

Cél: Készülődés az ünnepekre, 
karácsonyi jókívánságokhoz üdvözlőlap 
készítése  

 
Feladat:. Finommotorika, szem – kéz 

koordináció fejlesztése. Ragasztás és 

díszítés technikájának gyakrolása 

Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
tevőleges segítségnyújtásban, szóbeli 
irányításban 
 
Eszköz: kartonlap, hópehely 

formanyomó, ragasztó, piros/zöld szalag, 

narancssárga, fehér lap 

Anyag: Fésűs Éva: Álmodik a 

fenyőfácska- versismétlés. 

Cél: Memóriafejlesztés, ünnepi 

hangulat fenntartása 

Feladat: Vers memorizálása, 

előadása 

Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: báb 

Anyag: B. Radó Lili: Három fenyőfa- 

ismétlés 

Cél: Érzelmi nevelés, ünnepre 

hangolódás 

Feladat: Mesehallgatás             

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

beszélgetés, gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés    

Eszköz: síkbábok                                

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: Kis karácsony, nagy 
karácsony- dalismétlés  
 
Dal ismétlés: Itt kopog, ott 

kopog… 

Cél: Az új dal szövegének, 

dallamának megismertetése, 

érzelmi nevelés- ünnepi hangulat 

mélyítése. 

Zenei feladat: Hallásfejlesztés: 

hangszerhasználat: csörgők 

használatának megismerése, 

egyenletes rázás. 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, segítségnyújtás, 

hibajavítás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Mikulásbáb, Mikulás 

sapkabáb 

Zenehallgatás:  
Gryllus Vilmos: Szálljatok le…..- 
óvónő előadása 

  

 

 

 

 

 

 

 

December 17. Nevelés 

nélküli munkanap 

Fejlesztő, szerepjáték: 

„sütés, főzés ünnepre” - 

karácsonyvárás  

 

 

 

 

 

Montessori:  

Montessori háromszög 

rajzsablon bevezetése  

(fenyőfa rajzolás) 

 

 

 

 

 

Anyanyelvi:  

Metakommunikációs 

játékok (öröm, bánat, 

csodálkozás…-érzelmek 

kimutatása mimikával az 

ünnephez kapcsolódva 

Megjegyzés:    

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 



2021. december 20. – december 21. Zöld kiscsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi szünet 

 Anyag: Közös fenyőfa készítése  

 Technika: festés 

 Cél: Közös alkotás, együttműködés fejl. 

 Feladat: Tenyér befestése ecsettel, 

tenyérlenyomat készítés, díszítés. 

Összedolgozás 

Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
tevőleges segítségnyújtásban, szóbeli 
irányításban 
 
Eszköz: festék, ecsetek, nagyalakú papír 

 

Anyag: KippKopp karácsonya 

 

Cél: Érzelmi nevelés, ünnepre 

hangolódás 

Feladat: Mesehallgatás    

          

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

beszélgetés, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés    

Eszköz: tablet                          

 

Anyag: Fésűs Éva: Álmodik a 

fenyőfácska- versismétlés. 

Cél: Memóriafejlesztés, ünnepi 

hangulat fenntartása 

Feladat: Vers memorizálása, 

előadása 

Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: báb  

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karácsonyi szünet 

  

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi szünet 

Játék az új játékokkal 

 

 

 

 

Anyanyelvi:  

„Boldog Karácsonyt/ és 

Boldog Új Évet 

Kívánok!” 

„Köszönöm szépen! 

Viszont kívánom!” 

Megjegyzés:    

 


