
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 06 - 10. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Mikulás érkezése- Advent projekt 
 
Cél: az ünnepi hangulat megteremtése és 
fenntartása a Mikulás váráshoz kapcsolódó 
játékos tevékenységekkel, közös 
beszélgetéssel, képolvasással, 
élménybeszámolóval 
 
Feladat: Örömteli élményszerzés a mikulás 
meglesésével, az ajándékozással. 
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, ajándékok, ünnepi CD, 

környezetünk dekorációi, gyermekek alkotásai, 

Mikulásos képes könyvek 

Anyag: karácsonyi képeslap (ajándék) 

készítése 

Technika: kézimunka 

Cél: festés és ragasztás technikájának 

megerősítése, gyakorlása 

Feladat: szem-kéz koordináció, 
finommotorika, kézügyesség fejlesztése, 
kitartás erősítése 
Differenciált fejlesztés: igény és 
szükség szerinti tevőleges 
segítségnyújtásban, szóbeli irányításban 
 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: zöld színű négyzetlapok, barna 

színes lap, karton, olló, stift ragasztó, 

viaszosvászon 

Anyag: Sarkadi Sándor: Télapó – 
versismétlés 
Cél: vers szövegének gyakorlása, 
elsődleges elsajátítása. 
Szókincsbővítés. 
Feladat: irodalmi élménynyújtással 
adventi hangulat megalapozása. 
Játékosság, ritmikusság 
átéreztetése.  
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Mikulás kesztyűbáb 

Anyag: Weöres Sándor: Száncsengő 

– új vers 

Cél: új vers szövegének tanítása, 
elsődleges elsajátítása. 
Szókincsbővítés. 
Feladat: irodalmi élménynyújtással 
adventi hangulat megalapozása. 
Játékosság, ritmikusság 
átéreztetése hangszerek 
használatával 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: csörgő, dob 

Megjegyzés: 

 

 

  

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új dal: Fehér 

karácsony…ÉNÓ 239. 

Dalismétlések: Itt kopog, ott 
kopog… ÉNO 266. 
Télapó itt van… ÉNÓ 235. 
Suttog a fenyves… ÉNÓ 234. 

Kiskarácsony… 

Cél: ünnepi hangulat 

megalapozása a dalokkal, zene 

szeretetére nevelés, 

zenehallgatóvá nevelés. 

Feladat: hallásfejlesztés: 

hangszerhasználat: csörgők 

használatának megismerése, 

egyenletes rázás 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hangszerek 

Zenehallgatás: Karácsonyi dalok- 
CD hallgatás 
 

Anyag: Halmazok egyesítése. 
Halmazok számosságának 
megállapítása.  
Tőszámnév 5-ig. 
 
Cél: halmazok elemeinek 
csoportosítása tulajdonság 
szerint. 
 
Feladat: halmazok 
számosságának megállapítása 
becsléssel, és számlálással. 
Összehasonlító és számláló 
képesség fejlesztése. 
 
Módszer: Játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
utasítás, hibajavítás, becslés, 
számlálás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: nagyméretű papírból 
kivágott Mikulás zsákforma, 
különböző méretű és színű 
ajándékok, színes papírokból 
kivágva (szaloncukor, alma, 
narancs, csoki)   

Anyag: Egyensúlyozó járás 
vízszintes és rézsútos 
padon. 
Egyensúly gyakorlatok 
Cél: Egyensúlyérzék 

fejlesztése változatos 

körülmények között. 

Feladat: Egyensúlyérzék 

fejlesztése akadályok 

átlépésével padon. 

Finommotorika fejlesztése 

egyensúlyi helyzet 

megtalálásával a talpizmok 

segítségével. Verbális 

fejlesztés: pad fölött, előtt, 

csípőemelés. Térpercepció 

fejlesztése térirányok 

követésével 

Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
segítés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: tornapadok, 

babzsákok, földre feketetett 

létra, csúszda 

Fejlesztő: 
Mikulás puzzle 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori: 
Mikulás rajzolása 
Montessori 
rajzsablonjaival 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Szógyűjtések mikulással 

kapcsolatosan 

Megjegyzés: 

 

 

   



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. december 13 - 17. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Karácsony – óvodai hagyomány 
ápolása /projekt 
 
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. 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, beszélgetés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
 
Eszköz: környezetünk tárgyai, eszközei, 

dekorációi, a gyerekek által készített 

ajándékok, kézműves munkái, ünnepi CD-k 

Anyag: Fenyőfa, karácsonyfa 

Technika: kézimunka 

Cél: díszítőérzék fejlesztése-esztétikai 

nevelés 

Feladat: szem-kéz koordináció, 

finommotorika, kézügyesség fejlesztése, 

vizuális képzelet erősítése  

Differenciált fejlesztés: Szükség és 
igény szerinti segítségnyújtás. 
Eldönthetik, hogy sablon vagy anélkül 
rajzolják meg a háromszögeket és milyen 
módon díszítik. 
 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: Montessori háromszög 

sablonja, színes ceruzák, viaszosvászon, 

rajzlap, kinyomott formák, színes 

papírgalacsinok  

Anyag: Weöres Sándor: Száncsengő 

Cél: vers szövegének gyakorlása, 
elsődleges elsajátítása. 
Szókincsbővítés. 
Feladat: irodalmi élménynyújtással 
adventi hangulat megalapozása. 
Játékosság, ritmikusság 
átéreztetése hangszerek 
használatával 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mikulás báb, nyuszi báb 

Anyag: Pálfalvi Nándor: Karácsony 

Cél: új vers szövegének tanítása, 
elsődleges elsajátítása. 
Szókincsbővítés. 
Feladat: irodalmi élménynyújtással 
adventi hangulat megalapozása. 
Játékosság, ritmikusság 
átéreztetése hangszerek 
használatával 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: csörgő, dob 

Megjegyzés: 

 

 

  



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dalismétlések: Fehér 
karácsony…ÉNÓ 239. 
Suttog a fenyves… ÉNÓ 234. 
Kiskarácsony… 
 

Cél: ismert dalok szövegének, 
dallamának megerősítése 
gyakorlással, ünnepi hangulat 
fenntartásával 
 
Zenei feladat: Hallásfejlesztés: 
halk – hangos gyakorlása 
énekléssel, hangszerhasználattal 
(ritmusbot, csörgők, csengő, 
triangulum) 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hangszerek 

Zenehallgatás: Szálljatok le… - 

óvónő éneke 

Anyag: Geometriai alakzatok 
– téglatest, téglalap 
Cél: A minket körülölelő világ 
mennyiségi, formai, 
kiterjedésbeli összefüggéseinek 
felfedezése, megtapasztalása 
játékos tevékenységekben    

 
Feladat: a téglatestről, 
téglalapról tanult ismeretek 
felelevenítése, tulajdonságaik 
megerősítése a játékos 
cselekedtetések során.  
 
Módszer: új ismeretek 
nyújtása, megerősítése, 
gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, bemutatás, 
szemléltetés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: csoportszoba 

építőkockái, mértani testek, 

karton, forma toronyépítő 

Anyag: Labda leütése, 
elfogása, görgetés és 
gurítás vonalak között. 
Labdagyakorlatok 
 
Cél: egyre biztosabb 
labdafogás és labdakezelés 
gyakorlása, erősítése 

 

Feladat: szem - kéz 
koordináció fejlesztése a 
lepattanó labda elfogásával, 
vonalak közötti gurítással. 
Finommotorika fejlesztése az 
ujjizmok célirányos 
mozgatásával labdagurítás – és 
görgetés közben. 

 

Módszer: gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás,  
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: labda, vonalak 
talajon, padok 

Fejlesztőjáték, 
Szerepjáték: ünnepi 
sütés - főzés, 
vendéglátás az ünnepre  
 
 
 
Montessori:  
mértani formák 
körberajzolása 
Montessori 
rajzsablonjaival, forma 
toronyépítő 
 
 
 
Anyanyelvi játék:  
Szógyűjtések az 

ünneppel kapcsolatban: 

Mi jut eszedbe a 

Karácsonyról? 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2020. december 21 - 25. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Advent 
 

Cél: érzelmi - közösségi nevelés a téli 
ünnepekhez kapcsolódóan 
 

Feladat: Karácsonyi hangulat fenntartása 
örömteli élménynyújtásokkal és az ünnephez 
kapcsolódó változatos tevékenységekkel. 
Szeretet, örömteli várakozás és ajándékozás 
elősegítése, megerősítése. Közösségi érzés 
formálása. 
 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, beszélgetés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
 
Eszköz: környezetünk tárgyai, eszközei, 

dekorációi, képes könyvek, ünnepi CD-k 

 

 

 

 

Anyag: karácsonyfadísz 

Technika: kézimunka 

Cél: díszítőérzék fejlesztése-esztétikai 

nevelés 

Feladat: szem-kéz koordináció, 

finommotorika, kézügyesség fejlesztése, 

vizuális képzelet erősítése 

Differenciált fejlesztés: Szükség és 
igény szerinti segítségnyújtás. 
Eldönthetik, hogy sablon vagy anélkül 
rajzolják meg a háromszögeket és milyen 
módon díszítik. 
 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: Montessori háromszög 

sablonja, színes ceruzák, viaszosvászon, 

rajzlap, kinyomott formák, színes 

papírgalacsinok  

Anyag: adventi időszakban tanult 
versek ismétlése 

Sarkadi Sándor: Télapó 

Weöres Sándor: Száncsengő 

Pálfalvi Nándor: Karácsony 

Cél: A vers szövegének gyakorlása, 
megerősítése az ismétlés során. 
Szókincsbővítés.  

Feladat: A karácsonyi hangulat 
fenntartása a vers által 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
bábelőadás, ellenőrzés, értékelés, 
beszélgetés 

Eszköz: ünnepi dekoráció, karácsonyi 

képek 

Anyag: Marék Veronika: Kipp, Kopp 
karácsonya – mese 
 
Cél: A karácsonyhoz tartozó szokások, 
hagyományok kiemelése a mesében. 
Szókincsbővítés a mesék által. 
Feladat: karácsonyi ünnepre 
ráhangolódás a mese által. Érzelmi 
nevelés: a szeretet, az ajándékozás 
kiemelésével. 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
bábelőadás, ellenőrzés, értékelés, 
beszélgetés, élménybeszámoló 
Eszköz: mese könyv illusztrációja, Kip- 

Kop plüss  

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Dalismétlések: Fehér 
karácsony…ÉNÓ 239. 
Suttog a fenyves… ÉNÓ 234. 
Kiskarácsony… 
 Itt kopog, ott kopog… ÉNO 266. 
Télapó itt van… ÉNÓ 235. 
 

Cél: ismert dalok szövegének, 

dallamának megerősítése 

gyakorlással, ünnepi hangulat 

fenntartásával 

Feladat: Hallásfejlesztés: halk – 

hangos gyakorlása énekléssel, 

hangszerhasználattal (ritmusbot, 

csörgők, csengő, triangulum) – 

ismétlő foglalkozás 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: 

Zenehallgatás: „Zene ovi - téli” CD 
 

 

 

 

 

 

 

Téli szünet 

 

 

 

 

 

 

Téli szünet 

Fejlesztőjáték, 
Szerepjáték: ünnepi 
sütés - főzés, 
vendéglátás az ünnepre  
 
 
 
Montessori:  
mértani formák 
körberajzolása 
Montessori 
rajzsablonjaival, forma 
toronyépítő 
 
 
 
Anyanyelvi játék:  
Szógyűjtések az 

ünneppel kapcsolatban: 

Mi jut eszedbe a 

Karácsonyról? 

Megjegyzés: 

 

 

   

 


