
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 03. – 07. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Téli ünnepek a családban”  
 
Cél: karácsonyi és Szilveszteri élmények 
felidézése, örömteli ünnepi emlékek 
elmesélése a beszélgető körben. 
Szociális készségek erősítése: 
önfegyelem-beszédfegyelem erősítése, 
egymásra való odafigyelés… 
 
Feladat: Közös beszélgetések, 
élménybeszámolók a család elmúlt 
ünnepeiről, a karácsonyról, 
Szilveszterről. 
Érzelmi nevelés: Családi ünnepi 
szokások megjelenítése 
elbeszélésükben, az összetartozás 
élményének erősítésével az 
élménybeszámolóikban 
- Verbális fejlesztés, szókincsbővítés 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
ellenőrzés, differenciálás, értékelés 
 
Eszköz: képek, képeskönyvek 
illusztrációi a karácsonyról, 
Szilveszterről, karácsonyi CD  

Anyag: „Ünnepeltünk a családban” 
Technika: Élményrajz 
 
Cél: emberábrázolás - testséma fejlesztés, 
alaklátás, formaállandóság erősítése, 
szem- kéz koordináció, finommotorika, 
grafomotoros koordináció fejlesztése,  
 
Feladat: rajzolják le az ünnepi élményeiket 
(karácsonyfájukat, családtagjaikat, a kapott 
ajándékokat…), kikkel és hol ünnepeltek, 
legkedvesebb emlékeiket, élményeiket stb. 
 
Differenciált fejlesztés: igény és szükség 
szerinti irányítás, ötletadás a gyerekek 
egyéni képességeit figyelembe véve. Az 
ügyesebbek törekedjenek a környezetük 
és a résztvevő személyek és az átélt 
ünnepi élményeik részletekre kiterjedő 
megrajzolására. Montessori háromszög 
rajzsablonok segíthetik a fenyőforma 
kialakítását.  
 
Eszköz: rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, 
filctollkészlet tetszés szerint, Montessori 
rajzsablonok 

Anyag: Csanádi Imre: Hónapsoroló- új 
vers tanítása, Kicsi vagyok…új évi 
mondóka ismétlése középső csoportból 
Cél: újévi szokások és jókívánságok 
megerősítése a köszöntők által, 
szókincsbővítés  
 
Feladat: Az új köszöntő szövegének 
elsődleges rögzítése, tanítása, az ismétlő 
mondóka megerősítése gyakorlással 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szerencsemalac 

Anyag: A só - új magyar népmese 
GYISZ. 33.o. 
Cél: az új mese megismerése irodalmi 
élménynyújtáson keresztül. Szókincsbővítés 
 
 Feladat: érzelmi nevelés: a szülői szeretet, 
az összetartozás fontosságának kiemelése a 
mese történetén keresztül. Népi nyelvezet 
megismertetése. 
 
Eszköz: királykisasszony, királyfi, öreg király- 
fakanálbábok 

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 ünnepi dalok 
ismétlése, gyakorlása: 
Báránykának csengettyű cseng…-  
Jaj de pompás fa… Száncsengő… 
Kis karácsony… 
 
Cél: művészeti- zenei- esztétikai 
nevelés, a zene szeretetére 
nevelés 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: halk-
hangos érzékeltetése 
hangszerhasználattal 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: csörgők, ritmusbotok, 
triangulum,  Karácsonyi CD 
 

Zenehallgatás: A hajnali 
harangszónak… (újévi kívánságok 
dalban CD-ről) 

Anyag: Térfogatmérés 
Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
méréssel 
 
Cél: térfogatmérés gyakorlása 
játékos cselekedtetések 
tapasztalatszerzései által 
 
Feladat: Montessori: 
folyadéköntögetés különböző 
nagyságú és formájú üvegekbe. 
Montessori: Termények 
kanalazása kisebb nagyobb 
edényekbe 
 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, számlálás, 
gyakorlás, egyéni 
tevékenykedés, hibajavítás, 
utasítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Montessori: öntögetős 
és terményválogatós eszközei 

Anyag: Csúszás hason és 
hanyatt fekvésben tárgyak alatt 
Csúszó, mászó gyakorlatok, 
versengések, körkötél 
gyakorlatok 
 
Cél: Hason és hanyatt fekvésben 
történő csúszás és mászás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése, összerendezett 
mozgás elősegítése. 
 
Feladat: Karizom fejlesztése, 
szem-kéz, szem-láb koordináció 
erősítése a csúszással és 
mászással és a körkötél 
gyakorlatokkal. Térpercepció 
fejlesztése a térirányok 
követésével. Testséma, oldaliság 
fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés). 
 
Eszközök: padok, körkötél 

Fejlesztő játék: 

„Karácsony a 

családunkban” 

„Szilvesztereztünk…” 

 

 

 

Montessori:  

folyadék és 
grízöntögetés 
különböző nagyságú 
és formájú üvegekbe 
 

 

 

Anyanyelvi: 

Szógyűjtések: 

„Mi jut eszedbe a 
karácsonyról?” 
„Mi jut eszedbe a 
Szilveszterről?” 
 
 
 

Megjegyzés:  

 

  

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 03. – 07.  Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Család 1. 
Családnév, családtagok neve, (nagyszülők, 
szülők, gyerekek). Lakcím 

 
Cél: érzelmi nevelés erősítése a családtagok iránti 
érzelmek, szeretet kifejezésével, pozitív érzelmek 
alakítása. Ismeretek nyújtása és bővítése a család 
témában. Verbális fejlesztés, szókincsbővítés 
 
Feladat: bővüljenek ismereteik a családnevükről, 
családtagok nevéről, szüleik és testvéreik 
munkájáról, fontosabb tevékenységeikről, a 
lakcímükről.  
 
Módszer: Beszélgetés, képolvasás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: családról képeskönyvek illusztrációi, 
családjukról hozott fényképek 
 

Anyag: „A mi családunk”  
Technika: családrajz emlékezet után 
 
Cél: a családtagok felismerhető külső 
jegyeinek megrajzolása, emberrajz 
gyakoroltatása a testrészek és fontosabb 
külső jegyek megrajzolásával. 
 
Feladat: emberábrázolással testséma 
fejlesztés, grafomotoros, szem-kéz 
koordináció fejlesztés 
Differenciált fejlesztés: igény és 
szükség szerinti irányítás, szóbeli 
segítségnyújtás a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve. 
 
Módszer: egyéni tevékenység, rajzolás, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
irányítás, javaslattétel, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: rajzlap, ceruza, zsírkréta, filctoll 
tetszés szerint 

1. Anyag: Csanádi Imre: 
hónapsoroló-vers ismétlés, 
Kicsi vagyok… új évi  
mondóka ismétlése 
 
Cél: újévi szokások és 
jókívánságok megerősítése a 
köszöntők által, szókincsbővítés  
 
Feladat: A köszöntők 
szövegének megerősítése 
gyakorlással, egyéni 
szerepeltetésre ösztönzés 
 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, 
hibajavítás, differenciálás, 
értékelés 
 
Eszköz: újévi köszöntős 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: Elvesztettem 
zsebkendőmet…- új dalos játék 
tanítása    ÉNÓ.86. 
 
Dalosjátékok ismétlése: Hatan 
vannak a mi lúdaink… Hej a Sályi 
piacon… 
 
Cél: Az új mondóka szövegének, 
megismertetése,  
ismétlő dalos játékok, gyakorlása, 
megerősítése. 
 
Feladat: Párcsere, forgás 
gyakorlása, megerősítése a 
dalosjátékokban- mozgásformák 
gyakorlása, megerősítése 
 
Zenehallgatás: Mikola: A legjobb 
család a Föld kerekén (YouTube)  
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: lúd fejdísz, zsebkendő, 
IKT eszköz 

 Anyag: Csúszás hason és 
hanyatt fekvésben tárgyak alatt 
Csúszó, mászó gyakorlatok, 
versengések, körkötél 
gyakorlatok 
 
Cél: Hason és hanyatt fekvésben 
történő csúszás és mászás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése, összerendezett 
mozgás elősegítése. 
 
Feladat: Karizom fejlesztése, 
szem-kéz, szem-láb koordináció 
erősítése a csúszással és 
mászással és a körkötél 
gyakorlatokkal. Térpercepció 
fejlesztése a térirányok 
követésével. Testséma, oldaliság 
fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés). 
 
Eszközök: padok, körkötél  

Fejlesztő játék:  
Karácsonyra új kapott 
eszközökkel 
tevékenykedés, 
szabályok 
megerősítése, 
ismétlés 
 
 
Montessori:  
Karácsonyra kapott új 
eszközökkel 
tevékenykedés, 
szabályok 
megerősítése 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
„Mit kaptam 
karácsonyra?”-
szólánc 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tervezett irodalmi anyag:  

Újévi köszöntő - ismétlés középső csoportból: 

Kicsi vagyok, székre állok, 

onnét egy nagyot kiáltok, 

hogy mindnyájan meghalljátok: 

Boldog új évet kívánok! 

 

Csanádi Imre: Hónapsoroló 

Új év, új év, 
új esztendő! 
Hány csemetéd van? 
Tizenkettő! 
Jégen járó Január, 
fagyot fújó Február, 
rügymozdító Március, 
Április, füttyös, fiús,   
virághabos víg Május, 
kalász-konyító Június, 
kasza-suhintó Július, 
aranyat izzó Augusztus, 
szőlőszagú Szeptember, 
levelet ontó Október, 
ködnevelő November 
deres-darás December. 

 

 

 

 

 

http://www.operencia.com/csanadi-imre-honapsorolo/


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 10. – 14. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Család 2.  
Otthon a család. A szülők és 
családtagok foglalkozásai, 
tevékenységeik otthonukban, 
beszélgetés arról, hogy ki mit csinál 
otthon? 
 
Cél: Bővüljön a gyermekek ismeretei a 
családról, az otthon fogalmáról, a 
családhoz tartozás fontosságáról. 
 
Feladat: - A szülők foglalkozása, 
tevékenységeik, feladataik a 
munkahelyükön és otthonukban 
Erkölcsi, érzelmi nevelés: családtagok 
munkáinak, feladatainak megismerése és 
megbecsülése. Beszélgetés arról, hogy 
ők hogyan segíthetnek  
acsaládtagjaiknak. Az otthonunk 
helyiségeinek, berendezéseinek 
megbeszélése szógyűjtő játékkal 
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, ellenőrzés, értékelés 

1. Eszköz: képek, otthonunk és 
foglalkozások puzzle 

Anyag: „A mi házunk” 
Technika: kézimunka mozaiklapokkal 
 
Cél: Vágás, ragasztás technikájának 
gyakorlása, színérzék, tervezés, 
kreativitás, vizuális fantázia fejlesztése. 
 
Feladat: Gondolják végig saját otthonuk 
külső jellemzőit, tervezzék meg a 
kivitelezését, mely színek jellemzik 
otthonukat, a ház részleteit, az utcát, a 
környezetet és aszerint válasszák ki a 
színes lapokat, vágjanak ki 
mozaiklapokat és felragasztásukkal 
alakítsák ki a házat, az utcát, a környéket. 
Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás a gyerekek 
képességeinek figyelembe vételével 
 
Módszer: Bemutatás, magyarázat, 
szemléltetés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javítás, 
értékelés 
 
Eszköz: színes papírok, olló, ragasztó 

Anyag: A só - magyar népmese ismétlés 
GYISZ. 33.o. 
Cél mese szeretetére nevelés az irodalmi 
élménynyújtáson keresztül. Szókincsbővítés 
 
 Feladat: érzelmi nevelés: a szülő iránti 
szeretet, az összetartozás fontosságának 
kiemelése a mese történetén keresztül. Népi 
nyelvezet megismertetése. 
 
Eszköz: királykisasszony, királyfi, öreg király- 

fakanálbábok 

Anyag: Egy esős délután – új mese 
(Nagymama meséi internetről) 
 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés az irodalmi 
élmény nyújtás által, az új mese 
megismertetése. 
 
Feladat: erkölcsi nevelés: a jó és rossz 
jellembeli tulajdonságok megláttatása a mese 
történetén keresztül. 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mese illusztrációja, képe 
  

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: Anyám, 
édesanyám elfeslett a 
csizmám… ÉNÓ 
 
Dalosjátékok ismétlése: 
Elvesztettem zsebkendőmet… 
ÉNÓ. 86.,  
Kiszáradt a diófa…ÉNÓ. 
Mondóka ismétlés: Alma, alma… 
Piros alma csüng a fán… 
Cél: új dal szövegének, 
dallamának, ritmusának tanítása, 
elsődleges rögzítése. 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése.  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kalap, kendő, zsebkendő, 
IKT eszköz 
 
Zenehallgatás: Mikola: A legjobb 
család a Föld kerekén (YouTube) 

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással 8-as 
számkörben. Több, kevesebb, 
ugyanannyi. 
  
Cél: Önálló ismeretszerzés, 
matematikai megtapasztalás 
gyakorlása a matematikai 
tevékenységeken keresztül 
 
Feladat: Megadott tulajdonság 
alapján halmazok létrehozása, 
képzése. Bizonyítás gyakorlása 
párosítással, összehasonlítás, 
közös jegyek kiemelésének 
gyakorlása.  
 
Módszer: szemléltetés, közös 
gyakorlás, önálló 
feladatmegoldás, kérdés-felelet, 
ellenőrzés, javítás, értékelés, 
dicséret  
 
Eszköz: csoportszoba tárgyai  

Anyag: Egyensúlyozó járás, 
szerekről, szerekre szökdelés 
akadálykerüléssel. Egyensúly 
gyakorlatok 
  
Cél: egyensúlyérzék fejlesztése, 
gyakorlása, megerősítése az 
egyensúly gyakorlatok által 
 
Feladat: szem – kéz, szem- láb 
koordináció, alaklátás fejlesztése. 
Testséma fejlesztés, térpercepció 
fejlesztés, nagymozgás, 
összerendezett mozgás 
fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tornapad, zsámoly, 
billenőrácsok, billenő fahíd 
 

Fejlesztő játék:  
„A mi utcánk, házunk” 
építőjáték, konstruálás 
 
 
 
 
Montessori:  
Foglalkozások és 
eszközei - új puzzle 
játék 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba  az otthon 
berendezési 
tárgyaival, 
helyiségeivel 
 
 

Megjegyzés:  

 

 

  

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. január 10. – 14.  Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Házhoz jön a Vadaspark- Még 

mindig fagy….- program külsős 

szakemberrel 

Cél: ismeretnyújtás és bővítés az állatok 

témakörében. Szókincsbővítés 

Feladat: halljanak arról, hogy mivel töltik az 

idejüket télen az erdő állatai? Hogyan 

vészelik át a hosszú telet? 

Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek a vadaspark 
állatairól, IKT eszköz. előadáshoz szükséges 
kellékek, eszközök, plüss állatok 

Anyag: „Házhoz jön a Vadaspark 
program élményei” 
 
Technika: élményrajz 
 

1.) Cél: rajzolásukban jelenítsék meg a 
számukra emlékezetes élményeket a 
programból 

2.)  
Feladat: kézügyesség, finommotorika, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, vizuális 
emlékezet fejlesztés. 
Differenciálás: egyéni képességeknek 
megfelelő segítségnyújtás, javaslattétel 
 
Módszer: szemléltetés, egyéni 
tevékenykedtetés-alkotás, megerősítés, 
szóbeli irányítás, ellenőrzés, hibajavítás 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, tolltartók 

eszközei 

Anyag: Egy esős délután – 
meseismétlés  
 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés 
az irodalmi élmény nyújtás által, az 
új mese megismertetése. 
 
Feladat: erkölcsi nevelés: a jó és 
rossz jellembeli tulajdonságok 
megláttatása a mese történetén 
keresztül. 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mese illusztrációja, képe 
  
  

        

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 mondóka:  
Kipp, kopp, kalapács…ÉNÓ.43. 
Dalosjátékok ismétlése: 
Elvesztettem zsebkendőmet… ÉNÓ 86. 
Anyám, édesanyám… ÉNÓ 
 
Cél: új mondóka szövegének, 
megismerése, a tanult dalok szövegének, 
dallamának gyakorlása, pontos rögzítése. 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése, az új mondóka 
játékmódjának megismertetése. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kalap, kendő, zsebkendő, IKT 
eszköz 
 
Zenehallgatás: Este jó, este 
jó…óvodapedagógus  ének előadása 

  

 

 

Anyag: Egyensúlyozó járás, 
szerekről, szerekre szökdelés 
akadálykerüléssel. Egyensúly 
gyakorlatok 
  
Cél: egyensúlyérzék fejlesztése, 
gyakorlása, megerősítése az 
egyensúly gyakorlatok által 
 
Feladat: szem – kéz, szem- láb 
koordináció, alaklátás fejlesztése. 
Testséma fejlesztés, térpercepció 
fejlesztés, nagymozgás, 
összerendezett mozgás fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
feladatadás gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tornapad, zsámoly, 
billenőrácsok, billenő fahíd 
 

Fejlesztő: „ház” 
karton dobozokból 
 
  
 
Montessori:  
Foglalkozások és 
eszközei (fa puzzle)- 
ismétlés,  
ház forma kialakítása 
Montessori 
rajzsablonjaival 
 
 
Anyanyelvi:  
Metakommunikációs 
érzelemjátékok a 
család témában 
 

Megjegyzés:  

 

 

  

 
 



Tervezett irodalmi anyag:  
 

Esős délután (Internetről) 

 

Zuhogott. Mintha nem akarná abbahagyni soha többé. Pedig ma délutánra kirándulást tervezett a család. Két hét óta tervezik, de 

mindig közbe jött valami. Tegnap minden szükséges holmit bekészítettek egy nagy kosárba, mellette vannak plédek, botok, 

bakancsok. És, puff, eleredt az eső. A gyerekek ott állnak az ablaknál, csalódottan nézik a vizes utat, siető embereket, tócsákban a 

nagy buborékokat. 

- Ha eláll, akkor elindulunk? – kérdezte Zoli, bár előre tudta a választ. 

- Sárban, vízben semmi értelme, olyanok lennénk, mint a kismalacok, és még meg is fázhat valaki – apuka közben megsimogatta a 

kérdező fejét – sajnos az eső ellen tehetetlenek vagyunk. 

- Ilyen időben nem kirándulni kell, hanem utazni – szólt a karosszékből nagypapa. 

- Utazni? – kérdezte a társaság. 

- Igen, igen. Gyertek ide, üljetek a szőnyegre, és akár indulhatunk is. 

Mindenki odaült nagypapa köré. Anyuka, apuka ölébe vette a két kicsit, nem akartak lemaradni egy családi utazásról ők sem. 

- Repülővel megyünk – jelentette ki nagypapa. 

- Nincs jegyünk. 

- Sebaj, bújjatok ide – mutatott rá az öreg egy kivénhedt, szakadozott válltáskára. 

- Odamenjünk, ahol nem esik az eső – kérte egyik lurkó. 

- Rendben, indulhatunk? 

- Igen – válaszolt a társaság kórusban, miközben elhelyezkedtek a táskában. 

Egy hatalmas sárga homokkal borított síkságon ereszkedett le a gép. Kíváncsian néztek körül. Sehol egy lélek, sehol egy árva fa, 

vagy fűszál. Mintha három Nap lett volna az égen, olyan világos és olyan meleg volt. 

- Nem lakik itt senki, semmi? 

- De igen – nagypapa előre mutatott – nézd ott egy bogár lábnyoma. Keressük meg. 

Követték a nyomokat. Egy kisebb homokbucka mögött hírtelen vége szakadt. 

- Megvagy! – nagypapa felmarkolt kevés homokot, s máris a tenyerében volt a meglepett fekete bogár. 



- Keressünk valami árnyékot! – javasolta valaki. 

Már mindannyian nagyon izzadtak. 

- És vizet. 

- Azt gondolom, vizet hiába keresnénk, de még árnyékra sem egyhamar találunk – hangzott apuka lehangoló válasza – itt legalább 

száz éve nem esett az eső. 

Valahonnan, nem lehetett kivenni honnan, fenyegető zúgás hallatszott. 

- Kapaszkodjunk gyorsa össze, különben elvisz minket a szél – kiáltott anyuka. 

Körbe álltak és szorosan megfogták egymást. Mikor odaért az orkán, még össze is kellett hajolniuk, mert olyan homok vihar 

keletkezett, hogy szemük-szájuk tele lett. Tépte, szaggatta ruhájukat, hajukat, de még a fülüket is, pedig az igazán nem nagy 

senkinek sem. Amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen csendesedett el a szél. Térdig álltak a homokban. Törölgették könnyező 

szemüket. 

- De jó lenne egy nagyot fürödni! Teljesen ránk tapadt a homok – mondta anyuka. 

- És inni, inni, inni – kiabálták a gyerekek. 

- Odavigyél minket nagypapa, ahol sok víz van! 

- Biztos? 

- Igen, igen. Teljesen kiszáradtunk belülről, kívül pedig izzadunk, és tele lettünk homokkal – magyarázta anyuka, nem mintha a 

nagypapa ezt nem tudta volna. 

- Jól van, ahogy kívánjátok. Táskába be, és repülünk. 

- Már itt is vagyunk, de a gép nem tud leszállni, mert nincs alkalmas hely, ki kell ugrálnunk. 

Hatalmas zöld szőnyeg terült el lent. Sorba kiugráltak. Kiderült, hogy egy nagyon sűrű erdőbe potyogtak le, szanaszét. Volt, aki 

fennakadt egy ágon, volt, aki beletoccsant egy kis patakba. Szépen sütött a Nap, az ágak között be-bevillant a sűrűségbe. 

Gyönyörű virágok, madarak népesítették be a lombokat. 

Egyszerre esni kezdett az eső, de nem ám úgy, mint otthon. Tízszer nagyobb cseppekben. Annyira esett, hogy nem látták egymást. 

Egyszeriben lemosta róluk a homokot, az izzadságot. 

- Jé, meleg. Olyan, mintha zuhanyoznánk – lelkesedtek a gyerekek. 

Mire belemelegedtek volna a fürdésbe már el is állt, és ragyogóan sütött a Nap ismét. 



- A baj csak az, hogy nincs nálunk száraz ruha, nem tudjuk a vizeset lecserélni – aggodalmaskodott anyuka. 

- Nem fogunk megfázni, hiszen itt is nagyon meleg van – válaszolt apuka – menjük, nézzünk körül! 

- Titeket nem csípnek a szúnyogok? 

- De. Nem csak a szúnyogok, hanem ismeretlen rovarok. Csapj oda! Mást nem tehetünk. 

Gyakori csattanások közepette, elindult a társaság arra, amerre apuka mutatta. 

Alig tettek pár lépést az indákkal, virágokkal, letört ágakkal teli erdő mélyén, valami megmozdult mellettük. 

- Jaj! Egy kígyó. 

Szanaszét szaladtak, már amennyire lehetett a sűrűben. A kiabálástól a kígyó is megijedt, és gyorsan eltűnt a veszélyes 

helyszínről. 

Újra eleredt az eső. Most talán még buzgóbban, mint az előbb. Prüszkölve, tapogatózva próbálták egymást megtalálni. Kiabáltak 

ugyan, hogy „merre vagytok” de a nagy zuhogásban még a saját hangjukat sem hallották. Hirtelen nagy csendesség lett. Elállt az 

eső. Kisütött a Nap. 

Valaki megszólalt a nagy csendben. 

- Nagyon jó helyen lakunk mi. 

Erre a szóra valamennyien visszacseppentek az álmodozásból a valóságba. Közben beesteledett. Anyuka egy puszival 

megköszönte nagypapának az utazást, kicsomagolta a kirándulásra készített elemózsiát, és jóízűen megvacsoráztak. Apuka 

megígérte, hogy holnap kivesz egy nap szabadságot, és mindenképpen elmennek kirándulni, ha esik az eső, akkor is, legfeljebb 

nem az erdőbe mennek, hanem meglátogatják a másik nagypapát. 

 

A só- magyar népmese 

Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. A fél lába már koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három 

leányát férjhez adni. Hiszen az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-egy ország. 

Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma.  

Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba 

kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbiken: - Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem? - Mint a galamb a tiszta 

búzát - mondá a leány. - Hát te, édes lányom? - kérdezte a középsőt. - Én úgy, édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt. - Na, 

most téged kérdezlek - fordult a legkisebbikhez -, mondjad, hogy szeretsz? - Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! - felelt a 



kicsi királykisasszony. - Mit beszélsz, te haszontalan lélek - förmedt rá a király -, kitakarodj az udvaromból, de még az országomból 

is! Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz!  

Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót - nem volt pardon s 

grácia: világgá kellett, hogy menjen a kicsi királykisasszony. Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy 

rengeteg erdőbe. Onnét nem is tudott kivergelődni, szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, 

szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a 

szomszéd királyfi, s ez megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a királyfit, s nagy 

ijedten beszaladt a fa odvába. Utánamegy a királyfi, s beszól: - Ki van itt? A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, 

mint a nyárfalevél, s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi: - Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember: jöjjön 

ki, ha ördög: menjen a pokol fenekére! A királykisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi: - Hé! Ki van itt? 

Szóljon! Ember-e vagy ördög, mert mindjárt bélövök! De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából nagy 

szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte magát erősen, s keserves könnyhullatás közt mondta el a 

királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a 

ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága 

aranyos, gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, de talán még egy 

órát sem: papot hívatott, megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy no ... ki tudná azt megmondani, hogy mekkorát.  

Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Mondta egyszer a király: - Na, feleség, 

én akkor, mikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy mért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot! - 

Lelkem, uram - mondja a királyné -, én másként most sem mondhatom, mint ahogy akkor mondottam. Azt kérdezte az édesapám, 

hogy' szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek a sót. - Jól van - mondja a király -, majd csinálok én valamit, tudom, 

visszafordul az édesapád szíve. Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik 

szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött az öreg király 

hatlovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az 

asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a fáinnál fáinabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a 

fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, 

ez volt csak az ebéd! Megkóstolta az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem 

tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóban főttben 

(főtt marhahús) majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is 

vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s belé sem harapott, olyan cudar sótalan, ízetlen volt mind a sok drága pecsenye. 

De már ezt nem állhatta szó nélkül az öreg király. - Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van néked, hogy só nélkül süt-főz? - 

Sóval süt-főz az máskor mindég, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, hogy bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam 

hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. - No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tevéd, mert én erősen 



szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? - Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram - mondá a 

fiatal király. 

 Abban a szempillantásban megnyílék az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebbik leánya. Hej, Istenem, örült az öreg 

király! Mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta ország-világszerte kerestette mindenfelé. Bezzeg, 

hogy most a legkisebbik leányának adta legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, s még ma is 

élnek, ha meg nem haltak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 17.-21. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Család rendszerező 
 

Cél: a család témakörben szerzett 
ismeretek megerősítése, 
rendszerezése 
 
Feladat: - ünnep a családban 
- családnév, családtagok neve, 
munkája, fontosabb tevékenységei,  
- otthonunk és helyiségei, 
berendezései,  
-lakcím  
témákban ismeretek megerősítése, 
rendszerezése beszélgetés, 
képolvasás, élménybeszámolók által 
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, differenciálás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: képek a családról, képes 
könyvek a család témában, IKT 
eszköz 
  

 Anyag: „Az én családom” 
 
Technika: rajzolás emlékezet után 
 
Cél: ábrázolási készségek, képességek 
megerősítése rajzolásuk során. 
Emberrajzolás megerősítése, testséma 
fejlesztés. 
 
Feladat: kézügyesség, finommotorika, 
grafomotoros fejlesztés, vizuális 
emlékezet fejlesztése 
Differenciálás: igény és szükség 
szerinti segítségnyújtás, javaslattétel a 
gyermekek egyéni képességeinek 
figyelembe vételével 
 
Módszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
javaslattétel, segítségadás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: fotókarton, fehérceruza, fehér 
zsírkréta, viaszos vászon 
 

Anyag: Anyag: A só - magyar népmese ismétlés 

GYISZ. 33.o. 
Cél: mese szeretetére nevelés az irodalmi 
élménynyújtáson keresztül. Szókincsbővítés 
 
 Feladat: érzelmi nevelés: a szülő iránti 
szeretet, az összetartozás fontosságának 
kiemelése a mese történetén keresztül. Népi 
nyelvezet megismertetése. 
 
Eszköz: királykisasszony, királyfi, öreg király- 
fakanálbábok 

Anyag: Grimm: Holle anyó - új mese 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés az irodalmi 
élmény nyújtás által, az új mese 
megismertetése. 
Feladat: erkölcsi nevelés: a jó és rossz 
jellembeli tulajdonságok megláttatása a mese 
történetén keresztül. 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mese illusztrációja, képe 

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: Hóember, hóember… ÉNÓ 
258.  
Dalismétlések: 
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119. 
Elvesztettem zsebkendőmet… ÉNÓ 86., 
Anyám, édesanyám…  
Mondóka ismétlés:  
Kipp, kopp, kalapács…ÉNÓ.43. 
 
Cél: Zenei képességek fejlesztése, új dal 
szövegének, dallamának, játékmódjának 
megismertetése.  
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
fejlesztése, köralakítás gyakorlása 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember fejdísz, kendő, kalap, CD 
lejátszó, CD lemez  
 
Zenehallgatás: Vivaldi 4 évszak - Tél 

Anyag:  
Szimmetrikus alakzatok 
felismerése, előállítása  
 
Cél: tapasztalatszerzés a 
szimmetriáról a matematikai 
játékos tevékenységek 
során  
 
Feladat: szimmetrikus 
sorminta kirakása fatáblán, 
kártyákon szimmetria 
megkeresése, kialalkítása 
 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, számlálás, 
gyakorlás, egyéni 
tevékenykedés, 
megerősítés, hibajavítás, 
feladatadás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: golyók, fatábla, 
kiskártyák, feladatlap, 
tolltartó 

Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás 
Szalaggyakorlatok,  
futó, fogó játékok szalaggal  
 
Cél: Nagymozgás és 
egyensúlyérzék fejlesztése.  
 
Feladat: egyensúlyérzék 
fejlesztése gurulás utáni 
egyensúly visszanyerésével, 
szem-kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése, térirányok követése 
a henger megadott irányba 
történő gurításával.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, önálló 
feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés 
 
Eszköz: tornaszőnyeg, Body 
Roll hengerek, szalagok   

Fejlesztő játék: 
Együtt a család: 
Kirándulunk, 
ünneplünk,  otthon 
vacsorát készítünk 
stb.- szerepjátékok 
a családról 
 
 
Montessori:  
Foglakozások, 
otthon és 
berendezései- 
kirakó játékok 
ismétlése 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtő játék: Mi 
van a szobában? 
Mi van a 
konyhában? ... 

Megjegyzés:  

 

 

  

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 17. - 21. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 Anyag: Téli időjárás és természet - udvari 
foglalkozás + séta óvodánk környékén 
 
Cél: ismeretek bővítése, közvetlen 
tapasztalszerzés a téli időjárásáról és 
természetről. Szókincsbővítés. 

2.  
Feladat: figyeljék meg a téli időjárás jellemzőit 
és a téli természetet. Hasonlítsák össze az őszi 
időjárással és természettel. Ismerjék fel és 
sorolják fel a különbségeket. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, megerősítés, 
élménybeszámoló, képolvasás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: téli képek, természeti képes könyvek, 
Montessori: Négy évszak kirakóból a tél képe 
  

Anyag: „Téli kép” 
 
Technika: festés 
 
Cél: a festés technikájának 
megerősítése. A téli környezet 
hangulatának, jellemzőinek megjelenítése 
festésükben 
 
Feladat: esztétikai alkotások létrehozása. 
Tiszta, felismerhető alkotásra törekvés. 
Szem-kéz koordináció, finommotorika 
fejlesztés, térpercepció fejlesztése síkban 
 
Módszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, javaslattétel, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, fekete karton, 
fehér festék, ecset, kéztörlő 
 
 

Anyag: Donászy Magda: Hóember 

– új vers tanítása 

Cél: esztétikai- művészeti nevelés 
irodalmi élmény nyújtással. A vers 
elsődleges elsajátítása. 
Szókincsbővítés 
 

Feladat: A hóember külső jegyeinek 

kiemelése az új versben. Téli 
hangulat fenntartása a verssel. 
 

2. Módszer: bemutatás, előadás, 
3. gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
4. ellenőrzés, értékelés 
5.  

Eszköz: hóember dekoráció 

 
 
 

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: Zíbor-zábor (ÉNÓ 210.) 

Dalok, dalos játékok ismétlése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258. 
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119. 
Mondóka ismétlés:  
Kipp, kopp, kalapács…ÉNÓ.43. 
Dirmeg, dörmög a medve…ÉNÓ 

Cél: Zenei képességek fejlesztése 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
fejlesztése, köralakítás gyakorlása és 
megtartása, megfelelő tempótartással 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember báb, tűzfejdísz  

   

Zenehallgatás: A Csitári hegyek 
alatt…óvodapedagógus ének előadása 
                                         

 Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás 
Szalaggyakorlatok,  
futó, fogó játékok szalaggal  
 
Cél: Nagymozgás és 
egyensúlyérzék fejlesztése.  
 
Feladat: egyensúlyérzék 
fejlesztése gurulás utáni 
egyensúly visszanyerésével, 
szem-kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése, térirányok követése a 
henger megadott irányba történő 
gurításával.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, önálló 
feladatvégzés, ellenőrzés, javítás, 
értékelés 
 
Eszköz: tornaszőnyeg, Body Roll 
hengerek, szalagok   

Fejlesztő játék:  
Hóember puzzle 
bevezetése 
 
 
Montessori:  
Kísérletezés hóval, 
jéggel, vízzel 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Érzelemjátékok, 
metakommunikációs 
gyakorlatok - kéz 
mozgásai – pl: 
hógolyógyúrás, fázik a 
kezünk, eldobjuk a 
hógolyót 
 
 

Megjegyzés:   
 
 
 
 
 
 

 

 



Tervezett irodalmi anyag:  
 
Donászy Magda: Hóember 
 
Mérgesen néz 
 a hóember, 
Hozzányúlni 
senki nem mer. 
 
Kezében a 
seprű nyele, 
Megbirkózni 
 ki mer vele? 
 
Mozdulatlan 
áll a helyén. 
Szalmakalap 
van a fején. 
 
Sem nem eszik, 
sem nem iszik, 
mégis egész 
télen hízik. 
 
Ha jönnek a 
meleg napok, 
nagyot sóhajt: 
– Elolvadok! 
 
Tavaszra csak 
helye marad. 
Meg a seprű, 
meg a kalap. 
 
 
 
 
 
 



Grimm: Holle anyó -új mese 

Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban 

szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt Hamupipőke a házban. Ott ült 

szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta 

az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. 

A lány sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, 

kegyetlenül ráripakodott: – Ha beleejtetted, szedd is ki belőle! Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mitévő legyen; 

félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos 

mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt; egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt 

kiabálták: – Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem! A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte 

őket a lapáttal. Aztán továbbment; ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta: – Rázz 

meg! Rázz meg! Minden almám megérett már! A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, 

míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és továbbindult. Ment, mendegélt, végre egy 

házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart 

szaladni. Az öregasszony azonban utána kiáltott: – Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam; ha minden munkát rendben 

elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje; 

olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok Holle anyó. Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is 

összeszedte bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint, az ágyát is mindig jól fölrázta, 

csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek. De jó dolga is volt ám az öregnél! Soha egy rossz szót sem hallott, s ehetett, amennyi 

jólesett neki. – Evett is eleinte jó étvággyal; hanem aztán valahogyan ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre 

szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli; hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt; hogy 

hazakívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi 

házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki: – Elfogta a szívemet a honvágy, 

nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja a szívem: vissza kell mennem az 

enyéimhez! – Tetszik nekem, hogy hazavágyol – felelte az öreg –, ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért 

olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. – Innét most már 

mehet magad is – mondta –, ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik. A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány 

átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján; fénylett, csillogott az egész lány tetőtől 

talpig. – Ez a fizetség a szorgalmadért! – kiáltotta Holle anyó a kapun át, és még a kútba esett orsóját is kidobta utána. A két 

kapuszárny dördülve becsukódott, s lám a lány, amint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyja 

házától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas és nagyot 

rikkantott: Kukurikú! Mi történt? Aranyos lányunk hazatért! A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is meg a 

testvére is szívesen fogadta. Õ meg elmesélte, mi történt vele. Mikor a mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, 



nagyon szerette volna, ha a csúnya, lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz, a lány meg bedugta a 

kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Õ is a szép mezőn 

tért magához; azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek: – 

Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem! De a lusta lány azt felelte: – Hogyisne! Hogy összepiszkoljam 

magamat! Az továbbment. Csakhamar az almafához ért. – Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már! – kiáltotta az 

almafa. – Hogyisne! Hogy a fejemre essék egy alma! – felelte a lány, és továbbment. Odaért Holle anyó házához, de egy cseppet 

sem ijedt meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, 

szorgoskodott, és ha Holle anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog 

tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem 

úgy vetette meg, ahogyan kellett volna; nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta 

az útját. A lusta lány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult; most jön majd az aranyeső – gondolta magában. – Holle 

anyó őt is a kapuhoz vezette; hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába. – Ez a 

fizetség a szolgálatodért! – mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. A lusta lány hazament; tetőtől talpig szurkos volt, s amikor a 

kakas meglátta a kút kávájáról, nagyot rikkantott: Kukurikú! Mi történt? Szutykos lányunk hazatért! A szurok pedig rajta ragadt élete 

végéig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 24. – 28. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Téli öltözködés 
 
Cél: téllel kapcsolatos ismeretek 
bővítése, a téli öltözködésről 
szerzett tudásuk gyarapítása. 
Szókincsbővítés 
 
Feladat: Ismerjék és nevezzék 
meg a téli ruhadarabokat. Lássák 
meg a téli időjárás és az 
öltözködésünk közötti 
összefüggéseket. 
Lehetőség szerint szabad játékok 
az óvoda udvarán a hóval, jéggel. 

3.  
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, szemléltetés, 
ismeretnyújtás, megerősítés, 
élménybeszámoló, képolvasás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: téli és benti ruhák 
halmaza, szemléltető képek a 4 
évszakra jellemző ruhákról, 
lábbelikről 

Anyag: „Öltöztető baba téli 
ruhatára” 
Technika: kézimunka 
 
Cél: kézimunka technikájának 
megerősítése, vizuális fantázia 
fejlesztése. 
 
Feladat: testséma fejlesztés, 
finommotorika, szem-kéz 
koordináció, alak- formalátás 
megerősítése 
Differenciálás: igény és szükség 
szerinti segítségnyújtással, 
javaslattétellel 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, javaslattétel, 
segítségadás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: öltöztető baba és ruháinak 
sablonjai, rajzlap, olló, ragasztó, 
tolltartó eszközei, viaszos vászon 

Anyag: Donászy Magda: Hóember –versismétlés 

Cél: esztétikai- művészeti nevelés. A vers szövegének, 
ritmusának megerősítése a gyakorlás során. 
 
Feladat: A hóember jellegzetes jegyeinek 
megláttatása a versben. Téli hangulat fenntartása. 
Szókincsbővítés. 
 

6. Módszer: bemutatás, előadás, 
7. gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
8. ellenőrzés, értékelés 
9.  

Eszköz: hóember kesztyűbáb 

Anyag: Grimm: Holle anyó – mese ismétlés 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés az irodalmi élmény 
nyújtás által, az új mese megismertetése. 
 
Feladat: erkölcsi nevelés: a jó és rossz jellembeli 
tulajdonságok megláttatása a mese történetén 
keresztül. 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mese illusztrációja, képe 

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 mondóka: 
Azért varrták …ÉNÓ.6. 
Dalosjátékok ismétlése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258.  
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119., 
Zibor, zábor ÉNÓ 210. 
Mondóka ismétlés:  
Dirmeg, dörmög a medve…ÉNÓ 
Madarak voltunk… ÉNÓ 
 
Cél: Zenei képességek fejlesztése, 
zene szeretetére nevelés 
 
Feladat: Ritmusfejlesztés: a dalok, 
mondókák ritmusának tapsolása, 
ritmusbotokkal való érzékeltetése 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: hóember fejdísz, kalap, 
kendő, tűz fejdísz 
 
Zenehallgatás: Télen nagyon hideg 
van… óvónői ének előadása 

Anyag: Halmazok rendezése 
számosság szerint 9-es 
számkörben. Sorszámnevek, 
tőszámnevek 9-ig. 
Cél: matematikai képességek 
megerősítése, számfogalom 
kialakítása 9-es számkörben.  
 
Feladat: Játékos 
cselekedtetésekkel halmazok 
képzése, rendezése, 
csoportosítása 9-es számkörben 
tőszámlálás és sorszámlálás 
gyakorlása. Több, kevesebb, 
ugyanannyi létrehozása. 
 
Módszer: játékos cselekedtetés, 
számlálás, gyakorlás, egyéni 
tevékenykedés, megerősítés, 
hibajavítás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: minimatt eszközök, 
csoportszoba játékai, eszközei, 
feladatlap, tolltartó 

Anyag: Átlépések 40-50 cm 
magas szerekről szerekre. 
Székgyakorlatok. 
Játék: Fogójáték és futójáték  
székekkel. (székfoglaló) 
 
Cél: egyensúlyozó képesség, 
összerendezett mozgás erősítése 
a székgyakorlatok által. 
Gyorsaság, ügyesség fejlesztése 
a székfoglaló játéknál. 
 
Feladat: kézállás gyakorlása, 
karizomzat erősítése a szék 
ülőlapján támaszkodva. Szem- 
kéz- láb koordináció fejlesztése, 
térészlelés erősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: székek, padok, 

zsámolyok, lépegetők 

 

Fejlesztő játék:  
Téli ruhavásár -
szerepjáték  
 
Mágneses 
öltöztető baba 
játék 
 
 
 
Montessori:  
Hőlapocskák – új 
eszköz 
bevezetése 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Téli 
ruhadarabokkal 
barchoba 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 24. – 28. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Téli örömök és téli sportok 
 
Cél: téllel kapcsolatos ismeretek bővítése, a téli 
sportokról szerzett tudás gyarapítása. 
Szókincsbővítés 
 
Feladat: A hóval való gazdag játék és 
sportlehetőségek megbeszélése. Meséljenek az 
ismert téli sportokról, azokhoz szükséges tárgyi 
feltételekről, eszközeikről.  
Lehetőség szerint szabad játékok az óvoda 
udvarán a hóval, jéggel. 

4.  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, megerősítés, 
élménybeszámoló, képolvasás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: téli sportokat bemutató szemléltető 
képek, IKT eszköz 

Anyag: „Síelő fiú és lány” 
Technika: kézimunka 
 
Cél: vizuális fantázia fejlesztés: a fiú és lány 
sablon kivágásával, tetszés szerinti 
kiszínezésével-felöltöztetésével, majd a 
spatulához ragasztásával alakítsák ki a síelő 
fiút és lányt. 
 
Feladat: kézügyesség, szem-kéz koordináció 
fejlesztése a sablonok pontos kivágásával, a 
megfelelő ollóhasználattal, ragasztással.  
Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás. A gyengébben ábrázoló 
gyerekek tetszés szerint 1 embert készítenek 
el: vagy a síelő fiút vagy a síelő lányt. 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, egyéni 
tevékenységvégzés- alkotás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, javaslattétel, 
segítségadás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: fiú és lány sablonok, rajzlap, olló, 
ragasztó, tolltartó eszközei, viaszos vászon 

Anyag: A hóember orra -új 
mese (Internetről) 
 
Cél: téli jegyek, jellemzők 
megláttatása a mese történetén 
keresztül 
 
Feladat: mesei fantázia 
fejlesztés, a hóember 
kalandjának megismerésével, 
követésével. Gyermekek 
figyelmének felhívása arra, hogy 
télen mennyire éheznek a 
kisállatok, mert a hótakaró alatt 
nem találnak könnyen eledelt 
maguknak. 
 
Módszer: mesélés, 
mesehallgatás, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember hívó kép, a 
gyerekek által készített hóember 
 

 

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:  
Dalosjátékok ismétlése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258.  
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119., 
Zibor, zábor ÉNÓ 210. 
Mondóka ismétlés:  
Dirmeg, dörmög a medve…ÉNÓ 
Madarak voltunk… ÉNÓ 
Azért varrták …ÉNÓ.6. 
 
Cél: ismert dalok és mondókák 
szövegének, ritmusának, 
játékmódjának megerősítése 
 
Feladat: Ritmusfejlesztés: gyors – 
lassú érzékeltetése dalokon, 
mondókán ritmushangszerekkel 
  
Módszer: előadás, bemutatás, 
gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: tűz, hóember fejdísz  
 
Zenehallgatás: Téli dal…- IKT 
eszközön  

 Anyag: Átlépések 40-50 cm 
magas szerekről szerekre. 
Székgyakorlatok. 
Játék: Fogójáték és futójáték  
székekkel. (székfoglaló) 
 
Cél: egyensúlyozó képesség, 
összerendezett mozgás erősítése 
a székgyakorlatok által. 
Gyorsaság, ügyesség fejlesztése a 
székfoglaló játéknál. 
 
Feladat: kézállás gyakorlása, 
karizomzat erősítése a szék 
ülőlapján támaszkodva. Szem- 
kéz- láb koordináció fejlesztése, 
térészlelés erősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: székek, padok, 

zsámolyok, lépegetők 

 

Fejlesztő játék:  
hóember báb, 
szánkozó fiú- 
barkácsolás 
 
 
 
Montessori:  
fűzések, 
vonalvezetések, 
díszítő motívumok 
kirakása téli 
ruhadarabok formáin  
(pulóver, csizma…) 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
találós kérdések téli 
sportokról 
 

Megjegyzés    

 



 

Tervezett irodalmi anyag: A hóember orra / Internetről mese 

Sok hó esett, a gyerekek alig várták, hogy kimehessenek játszani a finom puha hóba. Ebéd után, az utca valamennyi gyereke, kinn 

hancúrozott az udvaron. Szánkóztak, hógolyóztak, csak úgy röpültek a hógolyók. 

Egyszer az egyik gyerek eltalálta: 

-Építsünk hóembert! 

A sok kisfiú és kislány hozzálátott a hóember építéséhez. Csak úgy gurították az egyre nagyobbra gömbölyödő hógolyókat. 

Hamarosan el is készült a hóember. Szénből lett az szeme, szája, és kabátján a gombjai. Került egy szép piros lábas is, ebből lett a 

kalapja. Az orrának pedig egy hatalmas répát tettek. 

Hamarosan este lett, a gyerekek hazamentek, a hóember pedig ott maradt egyedül. 

A nagy csendben egyszer csak valami motozást hallott. Egy éhes kis nyulacska jött elő a havas bokrok közül. 

-Nini egy szép répa!-mondta és ugrott egy nagyot, és lekapta a hóember répa orrát. 

Jóízűen megeszegette, és futott haza a nyusziházba. 

Másnap a gyerekek nagyon csodálkoztak, hova lett a hóember orra? 

Kerestek egy szép kerek krumplit azt rakták a hóember orrának. 

Este mikor hazamentek a gyerekek, elcsöndesedett minden, a hóember újra neszezést hallott. Hát egy vadmalacka kocogott elő a 

fák mögül. 

Kiszimatolta a finom édeskrumpli illatát. Fölágaskodott és óvatosan elvette a krumplit, megeszegette és futott haza az erdőbe. 

Másnap reggel a gyerekek nagyot néztek: 

-Hova lett a hóember orra? 

A gyerekek kitaláltak egy ravasz dolgot, kerestek egy szép nagy piros csípős paprikát, azt rakták a hóember orrának. Nem is vitte 

senki. 

Egész télen vígan állt a hóember, büszke volt a paprika orrára. 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2017_01_19_archive.html#3360526417810526938


Tervezett kézműves tevékenység:  

 
 
Hóember.szánkozó fiú  készítés: fejlesztő játék 
 

                                                                             



        



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 


