
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 06- december 10. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

1. Anyag: Tél projekt: Advent 
időszaka - Mikulás érkezése 
Cél: az ünnepi hangulat fenntartása 
a Mikulás váráshoz és a Mikulás 
ünnepséghez 
Feladat: Örömteli élményszerzés a 
Mikulás megérkezésével, az 
ajándékozással, a Mikulás dicsérő 
szavaival a gyerekekhez 
Hagyományápolás: Piros kiegészítő 
szín viselése a ruházatunkon: 
hozzá öltözünk a Mikuláshoz, az 
ünnephez 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, beszélgetés, 
differenciálás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Mikulás sapka és piros, 
ünnepi kiegészítők, ajándékok, 
ünnepi CD, környezetünk 
dekorációi, gyermekek ünnepi 
alkotásai, Mikulásos képes könyvek 

1.) Anyag: mozgó Mikulás, rénszarvas 
2.) Technika: kézimunka+ színezés 
3.) Cél: sablonrajzolás, vágás, ragasztás 

technikájának, színezés megerősítése, 
kézügyesség, kreativitás fejlesztése 
Feladat: rajzolják körbe és vágják ki a mikulás 
vagy rénszarvas forma különálló testrészeit, 
majd állítsák össze az egész formát. 
Színezéssel tüntessék fel a 
Mikulás/rénszarvas jellemző külső jegyeit. 

Differenciálás: választhatnak tetszés szerint, 
hogy mozgó Mikulást vagy rénszarvast 
készítenek-e. Szükség és igény, egyéni 
képességek szerinti segítségnyújtás. Az 
ügyesebbektől precízebb és önállóbb alkotást 
várunk el, készíthetnek mindkettő formát.  
 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, egyéni feladatvégzés-alkotás, 
differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: mozgó mikulás és rénszarvas 
sablonok, olló, saját tolltartó eszközei, milton 
kapcsok, viaszos vászon 

Anyag: Z. Tábori Piroska - Mikulás  
Czeglédi Gabriella: Jön a Mikulás -
versismétlések 
Cél: Mikulás ünnephez az örömteli 
hangulat fenntartása az irodalmi élmény 
átélésével 
Feladat: a versek pontos szövegének 
memorizálása, szép előadására törekvés 
Módszer: előadás, gyakorlás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Mikulás zsák, Mikulás báb 

Anyag: Sürgős levél (Internet)- Bartócz 
Ilona: Jön a Mikulás- ismétlő mese - 
GYISZ 353.- meseismétlések 
Cél: az ünnepi hangulat fenntartása az 
irodalmi élménynyújtással, szókincsbővítés 
Feladat: a Mikulásvárás és ajándékozás 
örömteli élményének átélése az ünnepi 
mesén keresztül, mesei fantázia 
fejlesztése 
Módszer: mesehallgatás, előadás, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Mikulásos kép 

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: Weöres Sándor:  
Dalismétlések: Hull a pelyhes 
fehér hó…  ÉNO.264., 
Száncsengő…,  
Télapó itt van… ÉNO.235. 
Itt kopog… ÉNO.266. 
Cél: az ismétlő ünnepi dalok 
szövegeinek, dallamának, 
ritmusának gyakorlása, szép 
előadásmódjának megerősítése a 
zenei élmény nyújtás során 
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
az egyenletes lüktetés és a ritmus 
érzékeltetése az ismétlő dalokban 
ritmushangszer használattal 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbotok, IKT eszköz 
 
Zenehallgatás: Nótás Mikulás- 
CD 

Anyag: Területmérés 
különböző egységekkel 
(négyzet, téglalap) 
Cél: a területmérés fogalmával 
való ismerkedés, mérés-
összehasonlítás gyakorlása, 
alapvető geometriai 
alakzatokkal való ismerkedés. 
Feladat: különböző méretek, 
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, négyzetlapok és téglalap 
formák 

Anyag: léglabda-gurítás vonalak 
között. Léglabda társhoz 
továbbítása leütéssel.  
Gimnasztikai gyakorlatok és dobó, 
gurító játékok léglabdával 
  
Cél: a labdagyakorlatok során a 
dobás, gurítás, rúgás technikájának 
gyakorlása, megerősítése 
Feladat: szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése folyamatos 
labdavezetéssel, vonalak között 
gurítással, rúgással. Finommotorika, 
kézügyesség 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 - kialakított 
sávok, padok 

Fejlesztő játék:  
Mikulásos puzzle  
 
 
 
 
Montessori:  
Mikulás és 
szánja -
megrajzolása 
Montessori 
rajzsablonjaival 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Mi jut eszedbe a 
Mikulás 
kapcsán? - 
szógyűjtések 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 06- 10. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

2. Anyag: Mikulás ünnepség élményei 
 
Cél: a beszélgetőkörben meséljék el az 
ünnepségről a tapasztalataikat, átélt élményeiket 
és érzelmeiket. Szókincsbővítés 
 
Feladat: összefüggő mondatokban, érthetően és 
szemléletesen beszélve tárják fel az átélt 
élményeiket és azokhoz fűződő érzelmeiket. 
Beszédfegyelem, önfegyelem fejlesztése: várják 
ki a sorukat, hallgassák meg egymást 
türelmesen. 

3.  
4. Módszer: közös beszélgetés, szemléltetés, 

bemutatás, ellenőrzés, javítás, szemléltetés, 
önálló munkavégzés, megtapasztalás, értékelés 
 
Eszköz: Mikulástól kapott ajándékok, a Mikulás 
ünnepségen készített fényképek, mikulásos CD, 
IKT eszközök 

Anyag: Mikulás járt az óvodánkban” 
Technika: élményrajz  
 
Cél: rajzolási képességük megerősítése, 
kézügyesség, finommotorika fejlesztés, 
szem-kéz koordináció erősítése. Vizuális 
emlékezet fejlesztése. 
 
Feladat: jelenítsék meg rajzolásukban 
örömteli ünnepi élményeiket, az eseményt, a 
környezetünket és a Mikulást.  
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
irányítás, egyéni képességek szerinti 
segítségnyújtás és értékelés 
 
Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, saját 
tolltartók eszközei, az ünnepségről készült 
fotók 
 

Anyag:  
Cél: Mikulásvárás 
hangulatának fenntartása a 
mesével, az irodalmi 
élménynyújtással. 
Szókincsbővítés 
 
Feladat: Az ajándékvárás 
izgalmának és ajándék 
megkapásának örömteli 
érzésének átélése a mese 
történetén keresztül  
 
Módszer: előadás, 
mesehallgatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Mikulásról 
szemléltetőképek, 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:  
Dalismétlések: Száncsengő 
Hull a pelyhes fehér hó… 
ÉNO.264., Télapó itt van… 
ÉNO.235., Suttog a fenyves… 
ÉNÓ 
Cél: az alkalmi dalok szövegének, 
dallamának, ritmusának, szép 
előadásmódjának gyakorlása, 
megerősítése 
Feladat: hallásfejlesztés: 
dallamvisszhang  
 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: Mikulás báb, Mikulás 
sapka, IKT eszköz 
 
Zenehallgatás: ünnepi, mikulásos 
CD 

 Anyag: léglabda-gurítás vonalak 
között. Léglabda társhoz 
továbbítása leütéssel  
Gimnasztikai gyakorlatok és dobó, 
gurító játékok léglabdával 
 (ismétlő foglalkozás) 
Cél: a labdagyakorlatok során a 
dobás, gurítás, rúgás technikájának 
gyakorlása, megerősítése 
Feladat: szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése folyamatos 
labdavezetéssel, vonalak között 
gurítással, rúgással. 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 - kialakított 
sávok, padok  

Fejlesztő:  
bábozás: Mikulás 
bábbal és barátaival, 
dramatizálás 
Mikuláshoz kapcsolható 
fejdíszekkel, kellékekkel  
 
 
Montessori:  
Színárnyalatok eszköz 
bevezetése 
 
 
Anyanyelvi:  
Metakommunikációs 
játék: 
Mikulásvárás és 
ajándékozás 
élményeinek eljátszása, 
megjelenítése 
metakommunikációs 
eszközökkel 

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 13- december 17. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

5. Anyag: Advent – óvodai karácsony 
hete: Adventi vásár és a felállított 
betlehem megtekintése óvodánk 
környékén- helyszíni foglakozás 

6.  
Cél: az ünnepi hangulat fenntartása az 
óvodai karácsony váráshoz 
A környéken felállított 
Betlehemhez ellátogatás   
Luca napi búzaültetés- népi hagyomány 
ápolása 
(2021.12.13) 
Feladat: Az adventi vásár hangulatának 
átérzése, portékáinak és ünnepi 
díszeinek megtekintése. A 
rajzpályázaton részt vett alkotások 
megtekintése. A betlehem 
megtekintésével a történet elmesélése 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, beszélgetés, differenciálás, 
játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: adventi vásár díszei, portékái, 
rajzpályázati alkotások, karácsonyi CD 

4.) Anyag: Karácsonyi ajándék készítés- 
ünnepi mécses 

5.) Technika: kézimunka 
 

6.) Cél: ünnepi hangulat és az ajándékozás 
örömteli átélésének megerősítése az 
alkotás közben 

 
7.) Feladat: díszítőérzék fejlesztése, szem-

kéz koordináció, kézügyesség 
fejlesztése, tiszta munkára törekedtetés 
a ragasztás során  
Differenciálás: szükség és igényszerinti 
segítségnyújtás, maguk választhatják ki 
az ünnepi formákat a karácsonyi 
mécses díszítéséhez 
 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, egyéni feladatvégzés-
alkotás, differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: kisüveg minden gyermek 
részére, ünnepi kinyomott formák, 
színes zsírpapírok, mécsesek, ragasztó 

Anyag: Aranyosi Ervin: Karácsonyi 
kívánságom- új vers tanítása, Versismétlés 
középső csoportból: Donászy Magda: 
Karácsony 
 
Cél: érzelmi-közösségi nevelés, 
szókincsbővítés  
 
Feladat: a szeretet erejének, fontosságának 
megláttatása a versben. A versszöveg 
elsődleges rögzítése gyakorlással. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Kivágott szívforma 

Anyag: Aranyosi Ervin: Karácsonyi 
kívánságom, Donászy Magda: Karácsony- 
versismétlések 
Cél: az ünnepi hangulat fenntartása az irodalmi 
élménynyújtással, szókincsbővítés 
Feladat: pozitív érzések megerősítése az 
ünnepi versekben, pontosabb szövegmondásra 
késztetés a gyakorlással 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: karácsonyi CD 

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: Báránykának csengettyű 
cseng…- új dal tanítása ÉNÓ 
Dalismétlések középső csoportból: 
Jaj de pompás fa…Száncsengő…Kis 
karácsony… 
 
Cél: ünnepi hangulat átéreztetése az 
alkalmi dalokkal, az új dal szövegének, 
dallamának megtanítása, az ismétlő 
dalok megerősítése 
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: az 
egyenletes lüktetés és a ritmus 
érzékeltetése az ismétlő dalokban 
ritmushangszer használattal 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbotok, IKT eszköz, 
kiscsengő 
 
Zenehallgatás: Báránykának 
csengettyű…YouTube-ról  

Anyag: karácsonyi ünnep 
miatt elmarad 
 

Anyag: Járás, futás és mászás 
közben babzsákcsúsztatás 
különböző alakzatokon 
babzsákkal a kézben 
Babzsákgyakorlatok, 
futójátékok babzsákkal 
  
Cél: mászás technikájának 
megerősítése, térészlelés 
fejlesztése a különböző alakzatok 
követésével, bejárásával 
 
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 

Fejlesztő játék:  
Karácsonyi 
angyalka- 
kézműves 
tevékenység 
 
Montessori:  
Rajzsablonokkal és 
gesztenyékkel 
kirakva fenyő forma 
kialakítása- 
vonalvezetések 
fenyőformán 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Mi jut eszedbe a 
karácsony 
kapcsán? - 
szógyűjtések 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. december 13- 17. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

7. Anyag: Óvodai karácsonyi ünnepség  
8. (2021. 12. 15) 
9.  
10. Cél: Érzelmi nevelés: közös, meghitt, örömteli 

ünneplés a karácsonyfa körül 
 
Feladat: a szeretet ünnepének köszöntése a 
tanult dalokkal, verssel, 
- a csoport megajándékozása új 
  játékeszközökkel és mesekönyvekkel 
- a szülők megajándékozása a gyermekek 
  alkotásaival 
- ismerkedés a karácsonyra kapott  
  játékeszközökkel, mesekönyvekkel 
 

11. Módszer: ünneplés, szereplés, közös 
tevékenykedtetés, együtt játszás, mesélés, 
közvetlen tapasztalatszerzés 
 
Eszköz: karácsonyi CD, IKT eszközök, 
feldíszített karácsonyfa, csoportszoba 
dekorációi, új játékeszközök, mesekönyvek - 
ajándékok a csoportnak, szülőknek készített 
ajándékok 

Anyag: „Karácsonyi ünnepség volt az 
óvodánkban”  
Technika: élményrajz  
 
Cél: rajzolási képességük megerősítése, 
kézügyesség, finommotorika fejlesztés, 
szem-kéz koordináció erősítése. Vizuális 
emlékezet fejlesztése. 
 
Feladat: jelenítsék meg rajzolásukban 
örömteli ünnepi élményeiket, az eseményt, 
az ünnepi díszbe öltöztetett környezetünket  
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
irányítás, egyéni képességek szerinti 
segítségnyújtás és értékelés 
 
Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, saját 
tolltartók eszközei, az ünnepségről készült 
fotók 
 

Anyag: A négy gyertya 
meséje (Internet) 
 
Cél: karácsony hangulatának 
fenntartása az irodalmi 
élménynyújtással. 
Szókincsbővítés 
 
Feladat: az adventi koszorú 
történetének, jelentésének 
megismerése a mese 
történetén keresztül 
 
Módszer: előadás, 
ismeretnyújtás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: adventi koszorú, 
gyufa 
 
(B. Radó Lili: A három fenyőfa-
mesehallgatás) 

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:  
Dalismétlések: Báránykának csengettyű 
cseng…, Jaj de pompás 
fa…Száncsengő…Kis karácsony… 
 
Cél: az alkalmi dalok szövegének, 
dallamának, ritmusának, szép 
előadásmódjának gyakorlása, 
megerősítése 
 
Feladat: hallásfejlesztés: dallamvisszhang  
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: kiscsengők, báránybáb, IKT 
eszköz, karácsonyfáról szemléltető kép 
 
Zenehallgatás: ünnepi, karácsonyi CD  

  Karácsonyi ünnep miatt 
elmarad 

Fejlesztő:  
a karácsonyra kapott új 
játékeszközökkel 
ismerkedés, szabályok 
megerősítése az együtt 
játszások során 
 
Montessori:  
új eszközzel ismerkedés 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Metakommunikációs –
érzelmi játék az ünnephez 
kapcsolódóan élmények 
eljátszása, megjelenítése 
metakommunikációs 
eszközökkel 

 
 
 
 


