
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 03. – 07. Piros 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, visszaérkezés megkönnyítése, 
emlékek feldolgozása, szociális készségek 
erősítése, türelem erősítése, egymásra való 
odafigyelés 
 
Feladat: Közös beszélgetések, 
élménybeszámolók, fényképnézegetések, 
képolvasások a család elmúlt ünnepeiről, a 
karácsonyról, Szilveszterről. 
- Családi ünnepi szokások megjelenítése 
elbeszélésükben, élménybeszámolóikban 
- Verbális fejlesztés, szókincsbővítés 
 
Módszer: közös beszélgetés, magyarázat, 
értékelés 
 
Eszköz: képek, képeskönyvek, otthonról hozott 
fényképek 
 
 

 Anyag: „Ünnepeltünk a családban” 
 
Technika: Élményrajz 
 
Cél: - alaklátás, formaállandóság 
erősítése, szem- kéz koordináció, 
finommotorika, testséma fejlesztés 
 
Feladat: rajzolják le az ünnepi 
élményeiket  
(karácsonyfájukat, családtagjaikat, a 
kapott ajándékot…), kikkel és hol 
ünnepeltek, legkedvesebb emlékeiket, 
élményeiket 
 
Differenciált fejlesztés: igény és 
szükség szerinti irányítás, ötletadás a 
gyerekek egyéni képességeit figyelembe 
véve. Montessori háromszög 
rajzsablonok segíthetik a fenyőforma 
kialakítását.  
 
Eszköz: rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, 
Montessori rajzsablonok 
 
 

Anyag: Csanádi Imre: 
Hónapsoroló –ismétlő vers 
(verses füzet) 
Cél: A vers szövegének 
felelevenítése, emlékezet 
fejlesztése. Szókincsbővítés.  
Feladat: a hónapok változásának, 
sorrendjének, jellemzőinek 
megjelenítése a vers eszközeivel 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: képek a hónapokról 

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  
2022. január 03. – 07. Piros nagycsoport 

 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 
(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

 

Játék Fejlesztő, 
Montessori, 
Anyanyelvi 

 

Anyag: A tanult alkalmi dalok 
ismétlése, gyakorlása: 
Szálljatok le… ÉNÓ.330. 
Télen, nyáron… ÉNÓ. 321. 
Ezüstfenyő… ÉNÓ. 245. 
Kis karácsony… 
 
Cél: művészeti- zenei- esztétikai 
nevelés, a zene szeretetére 
nevelés. 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: 
hangszerhasználat 
 
Zenehallgatás: A hajnali 
harangszónak… (újévi kívánságok 
dalban CD-ről) 
 
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: csengettyű, triangulum, 
Karácsonyi CD 
 

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: öntözgetős 
és terményválogatós eszközei, 
feladatlap,  

Anyag: Csúszás hason és 
hanyatt fekvésben tárgyak alatt. 
 
Cél: Karizomzat erősítése, 
állóképesség, kitartás fejlesztése. 
 
Feladat: Hason és hanyatt 
fekvésben történő 
csúszástechnikájának gyakorlása. 
Karizom fejlesztése, szem-kéz, 
szem-láb koordináció erősítése a 
csúszással és körkötél 
gyakorlatokkal.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés). 
 
Eszközök: padok, kötél 

Fejlesztő játék: 

„Karácsony a 

családunkban” 

„Szilvesztereztünk…” 

 

 

 

Montessori:  

folyadék és 
grízöntögetés 
különböző nagyságú 
és formájú üvegekbe 
 

 

 

Anyanyelvi: 

Szógyűjtések: 

„Mi jut eszedbe a 
karácsonyról?” 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Család 1. 
Családnév, családtagok neve, tevékenységei 
otthon és a munkahelyen. 
Ki mit csinál otthon? (nagyszülők, szülők, 
gyerekek). 
Lakcím 

 
Cél: Az anyanyelvi, érzelmi, erkölcsi nevelés 
fejlesztése a családi ünnepek megbeszélésével, 
az összetartozás élményének erősítésével, 
pozitív érzelmek alakítása. Ismeretek nyújtása 
és bővítése a család témában 
 
Feladat: bővüljenek ismereteik a 
családnevükről, családtagok nevéről, szüleik és 
testvéreik munkájáról, fontosabb 
tevékenységeikről, a lakcímükről.  
 
Módszer: Beszélgetés, élménybeszámolók, 
képolvasás, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
 
Eszköz: képek a családról, képeskönyvek 
illusztrációi 
 

Anyag: „A mi családunk” - családrajz 
emlékezet után 
 
Cél: testséma fejlesztés, grafomotoros 
fejlesztés 
 
Feladat: a családtagok felismerhető 
külső jegyeinek megrajzolása, emberrajz 
gyakoroltatása a testrészek és fontosabb 
külső jegyek megrajzolásával. 
 
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, 
tetszés szerint 
 

 

Anyag: A só - ismétlő mese 
 
Cél: esztétikai, irodalmi élmény 
nyújtás. Szókincsbővítés. 
 
Feladat: érzelmi nevelés: a szülői 
szeretet, az összetartozás 
fontosságának kiemelése a mese 
történetén keresztül. Népi nyelvezet 
megerősítése. 
 
Eszköz: királykisasszony, királyfi, 
öreg király- kesztyűbábok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:  

 

 

 



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

 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 
(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

Játék Fejlesztő, 
Montessori, 
Anyanyelvi 

 
 

Anyag:  
Dalosjátékok ismétlése: 
Hopp mókuska…ÉNÓ.171. 
Elvesztettem 
zsebkendőmet…ÉNÓ.86. 
 
Cél: Az új mondóka szövegének, 
megismertetése,  
ismétlő dalos játékok, gyakorlása, 
megerősítése. 
 
Feladat: Párcsere, forgás 
gyakorlása, megerősítése a 
dalosjátékokban.  
 
Zenehallgatás: Mikola: A legjobb 
család a Föld kerekén (youtube)  
 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
ellenőrzés, megerősítés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: mókus fejdísz, 
zsebkendő, IKT eszköz 

 Anyag: Csúszás hason és 
hanyatt fekvésben tárgyak alatt. 
 
Cél: Karizomzat erősítése, 
állóképesség, kitartás fejlesztése. 
 
Feladat: Hason és hanyatt 
fekvésben történő 
csúszástechnikájának gyakorlása. 
Karizom fejlesztése, szem-kéz, 
szem-láb koordináció erősítése a 
csúszással és körkötél 
gyakorlatokkal.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés). 
 
Eszközök: padok, kötél  

Fejlesztő játék:  
Karácsonyra új kapott 
eszközökkel 
tevékenykedés, 
szabályok 
megerősítése, 
ismétlés 
 
 
Montessori:  
Karácsonyra kapott új 
eszközökkel 
tevékenykedés, 
szabályok 
megerősítése 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
„Mi jut eszedbe a 
Szilveszterről?” 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 10. – 14. Piros 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 otthon 
 
Cél: Bővüljön a gyermekek ismeretei a 
családról, az otthon fogalmáról, a családhoz 
tartozás fontosságáról. 
 
Feladat: - A szülők foglalkozása, 
tevékenységeik a munkahelyükön és otthon 
- Családtagok munkái, feladatai 
- Az otthonunk helyiségei, berendezésük 
témában 
 
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, ellenőrzés, értékelés 

1.  
 
  

Anyag: A mi házunk – kézimunka 
mozaiklapokkal 
 
Cél: Vágás, ragasztás technikájának 
gyakorlása, színérzék, tervezés, 
kreativitás fejlesztése. 
 
Feladat: Gondolják végig saját otthonuk 
külső jellemezőit, 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. 
 
Módszer: Bemutatás, magyarázat, 
szemléltetés, segítségadás, ellenőrzés, 
javítás, értékelés. 
 
Eszköz: színes papírok, olló, ragasztó 

 
 

Anyag: Fecske Csaba: A mi 
családunk - vershallgatásra 
Cél: a családhoz tartozás 
fontosságának megláttatása a 
versen keresztül. 
Feladat: a családtagok munkájának 
felismerése a versben, 
szókincsbővítés. 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: kép a családról 

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  
2022. január 10. – 14. Piros nagycsoport 

 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 
(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

 

Játék Fejlesztő, 
Montessori, 
Anyanyelvi 

 

Anyag: Új dal:  
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Dalosjátékok ismétlése: 
Elvesztettem zsebkendőmet… 
ÉNÓ. 86. 
Kiszáradt a diófa…ÉNÓ. 
Mondóka ismétlés:  
Adjon Isten füvet, fát…ÉNÓ.1. 
Cél: új dal szövegének, 
dallamának, játékmódjának, 
ritmusának tanítása, elsődleges 
rögzítése. 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése.  
Zenehallgatás: Mikola: A legjobb 
család a Föld kerekén (youtube)  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kalap, kendő, zsebkendő, 
IKT eszköz 
 
  
  

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással 8-as 
számkörben. Több, kevesebb, 
ugyanannyi. 
  
Cél: Önálló ismeretszerzésre 
való ösztönzés.  
 
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. 
  
Cél: egyensúlyérzék fejlesztése, 
testséma fejlesztés, térpercepció 
fejlesztés, nagymozgás, 
összerendezett mozgás 
fejlesztése. 
 
Feladat: szem – láb koordináció, 
alaklátás fejlesztése. 
  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tornapad, zsámoly, bója 
 

Fejlesztő játék:  
„A mi utcánk, házunk” 
építkezés 
 
 
 
 
Montessori:  
Foglalkozások és 
eszközei puzzle játék 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba az otthon 
berendezési 
tárgyaival, 
helységeivel 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 10. – 14. Piros 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 témában ismeretek megerősítése, 
rendszerezése 
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: képek a családról, képes könyvek a 
család témában 
 

Anyag: Szőnyeg, terítő készítése 
papírcsíkokkal, négyzetlapokkal 
 
Technika: díszítő munka 
 

1.)  
Cél: Monotónia tűrő képesség 
fejlesztése, kitartás, figyelem erősítése, 
finommotorika fejlesztés. 
 
Feladat: a kitalált vagy megadott formák 
lemásolása a maghatározott sorrendet 
betartva, a megadott kereten belül. 
Kitartásra, precíz vonalvezetésre 
ösztönzés. 
 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
szóbeli irányítás, ellenőrzés, hibajavítás 
 

Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, színes 

papírok, olló, ragasztó 

 

Anyag: Egy esős délután – 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  
2022. január 10. – 14. Piros nagycsoport 

 

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. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Cél: új mondóka szövegének, 
megismerése, a tanult dalok 
szövegének, dallamának 
gyakorlása, pontos rögzítése. 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése, az új 
mondóka játékmódjának 
megismertetése. 
 
Zenehallgatás: Este jó, este jó… 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kalap, kendő, zsebkendő, 
IKT eszköz 
 

  

 

 

Anyag: Egyensúlyozó járás, 
szerekről, szerekre szökdelés 
akadálykerüléssel. 
  
Cél: egyensúlyérzék fejlesztése, 
testséma fejlesztés, térpercepció 
fejlesztés, nagymozgás, 
összerendezett mozgás 
fejlesztése. 
 
Feladat: szem – láb koordináció, 
alaklátás fejlesztése. 
  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tornapad, zsámoly, bója 
 

Fejlesztő:  
„Este együtt a 
család…” 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Foglalkozások és 
eszközei (fa puzzle) 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Metakommunikációs 
érzelemjátékok a 
család témában 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 17.- 21. Piros 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 
 
Cél: ismeretek bővítése a téli időjárásáról és 
természetéről.  
 
Feladat: figyeljék meg a téli időjárás jellemzőit 
és a téli természetet. Hasonlítsák össze az őszi 
időjárással és természettel. Ismerjék fel a 
különbségeket. Szókincsbővítés. 

2.  
3.  

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: rajzolás emlékezet után 
 
Cél: ábrázolási készségek, képességek 
megerősítése rajzolásuk során. 
 
Feladat: a téli környezet hangulatának, 
jellemzőinek megjelenítése rajzaikban  
- kézügyesség, finommotorika, 
grafomotoros fejlesztés, forma ábrázolás 
fejlesztése. 
 
Módszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, javaslattétel, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Eszköz: fotókarton, fehérceruza, fehér 
zsírkréta, viaszos vászon 
 
 

 
 

Anyag: Hó, Hó, hóember – új 
mondóka tanítása (internetről) 
Cél: esztétikai- művészeti nevelés. 
A mondóka elsődleges elsajátítása. 
Feladat: Téli jegyek, hóember 
életmódjának kiemelése az új 
versben. Szókincsbővítés. 
Módszer: bemutatás, előadás, 

1. gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
2. ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: hóember fejbáb 

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  
2022. január 17.- 21. Piros nagycsoport 

 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 
(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

 

Játék Fejlesztő, 
Montessori, 
Anyanyelvi 

 

Anyag: Új dal: 
Négy vándor jár… ÉNÓ. 318. 
Dalismétlések: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258.  
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Mondóka ismétlés:  
Kipp, kopp, kalapács…ÉNÓ.43. 
 
Cél: Zenei képességek 
fejlesztése, új dal szövegének, 
dallamának megismertetése.  
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
fejlesztése, köralakítás gyakorlása 
 
Zenehallgatás: Vivaldi 4 évszak - 
Tél 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember fejdísz, kendő, 
kalap, CD lejátszó, CD lemez  

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

Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás  
 
Cél: Nagymozgás és 
egyensúlyérzék fejlesztése.  
 
Feladat: egyensúlyérzék 
fejlesztése gurulás utáni egyensúly 
visszanyerésével, szem-kéz, 
szem-láb koordináció fejlesztése 
henger megadott irányba történő 
gurításával.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: tornaszőnyeg, Body Roll 
hengerek   

Fejlesztő játék: 
Téli örömök, játék a 
hóval és jéggel az 
udvarunkon 
 
 
 
 
Montessori:  
Orsós doboz ismétlés 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Téli ruhadarabok - 
szólánc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 17.- 21. Piros 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 ismereteik bővítése, 
általános tudás gazdagítása, téli sportokról 
szerzett tudás gyarapítása 
 
Feladat: A hóval való gazdag játék és 
sportlehetőségek megbeszélése. Meséljenek az 
ismert téli sportokról. 
Szabad játékok az óvoda udvarán a hóval, 
jéggel. 

4.  
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, megerősítés, 
élménybeszámoló, képolvasás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
 
 
 
Eszköz: téli sportokat ábrázoló képek, fotók, 
újságcikkek, tabló 
 
 

Anyag: Téli krétarajz 
 
Technika: rajzolás 
 
Cél: rajzolási képességek fejlesztése. 
Krétával való rajzolás megismertetése. 
 
Feladat: esztétikai alkotások létrehozása. 
maszatolás mentes alkotásra törekvés. 
 
 
Módszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, javaslattétel, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, fekete karton, 
kréta 
 
  
 

 Anyag: Hó, Hó, hóember –
mondóka ismétlése 
 
Cél: esztétikai- művészeti nevelés. 
A mondóka elsődleges elsajátítása. 
 
Feladat: Téli jegyek, hóember 
életmódjának kiemelése az új 
versben. Szókincsbővítés. 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 

3. gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
4. ellenőrzés, értékelés 
5.  

Eszköz: hóember fejbáb 
 
 
 

Megjegyzés:  

 

 

 
 
 
 



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

 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 
(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

Játék Fejlesztő, 
Montessori, 
Anyanyelvi 

 
 

Anyag:  
Dalok, dalos játékok ismétlése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258. 
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119. 
Négy vándor jár… ÉNÓ. 318. 
 
Cél: Zenei képességek fejlesztése 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
fejlesztése, köralakítás gyakorlása 
dal ritmusának érzékeltetése 
tapssal. 
 
Zenehallgatás: Elesett a lúd a 
jégen…óvónői ének 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember báb, tűzfejdísz                                             

 Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás  
 
Cél: Nagymozgás és 
egyensúlyérzék fejlesztése.  
 
Feladat: egyensúlyérzék 
fejlesztése gurulás utáni egyensúly 
visszanyerésével, szem-kéz, 
szem-láb koordináció fejlesztése 
henger megadott irányba történő 
gurításával.  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
önálló feladatvégzés, ellenőrzés, 
javítás, értékelés, dicséret  
 
Eszköz: tornaszőnyeg, Body Roll 
hengerek   

Fejlesztő játék:  
Szimulációs játék: téli 
sportok eljátszása 
 
 
 
 
Montessori:  
Kísérletezés hóval, 
jéggel, vízzel 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Érzelemjátékok, 
metakommunikációs 
gyakorlatok - kéz 
mozgásai – pl: 
hógolyógyúrás, fázik a 
kezünk, eldobjuk a 
hógolyót 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Téli öltözködés és fűtési módok 
otthon a lakásban és intézményünkben. 
 
Cél: ismeretek bővítése a tél elleni 
védekezésről az épületeken belül és kint, a 
természetben. 
 
Feladat: téli öltözködés módjáról, a réteges 
öltözködés fontosságáról ismereteik bővítése, 
beszélgetés a lakásokban történő fűtési 
lehetőségekről, eszközökről. Szókincsbővítés. 
  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, megerősítés, 
élménybeszámoló, képolvasás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: ruhadarabok, öltöztető baba, képek 
fűtési berendezésekről, eszközökről, 
képeskönyvek, feladatlap, tolltartó 
 

 
 
 
 

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

Anyag: Mentovics Éva: Csizma, 
sapi, nagykabát… új vers 
(internetről) 
Cél: Téli öltözködésre jellemzők 
megismerése a vers szövegén 
keresztül. Szókincsbővítés. 
Feladat: vers szövegének pontos 
rögzítése, gyakorlása, ismétlése 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: téli ruhadarabok 
 

Anyag: A kiskondás – új népmese 
  
Cél: Irodalmi élménynyújtáson belül 
esztétikai, művészeti nevelés. 
 
Feladat: a három próba kiállása, 
jótett helyébe jót várj, fantázia 
fejlesztés, népi nyelvezet átélése  
 
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 
Eszköz: mese képei 
 
 

Megjegyzés: 

 

  

 



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

 

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: 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Négy vándor jár… ÉNÓ. 318. 
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119. 
Mondóka ismétlés:  
Szigori – móri… ÉNÓ.57. 
Cél: Zenei képességek fejlesztése 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
fejlesztése, köralakítás gyakorlása 
 
Zenehallgatás: Télen nagyon 
hideg van… óvónői ének előadás 
  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember fejdísz, kalap, 
kendő, tűz fejdísz 
 
 

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. 
 
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 ismétlés. 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Téli ruhadarabok - 
szólánc 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Kísérletek: Montessori 
természetsarok és botanika 
 
Cél: tapasztalatszerzés a csíráztatásról, 
hajtatásról: Csíráztatás földben, vízben: bab, 
kukorica, búza 
Hajtatás: ágak, aranyvessző, hagyma, burgonya 
 
Feladat: a növényfejlődés feltételeinek 
megfigyelése, megteremtése a „kertészkedés”, 
kísérletezés során. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, egyéni 
cselekedtetés, kísérletezés, megerősítés, 
képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: cserép, föld, víz, tál, hagyma, ág, bab, 
kukorica, búza, kancsó, képek a 
növényfejlődésről 

5.  
 

Anyag: Aranyvessző vázában 
 
Technika: festés természet után 
 
Cél: festés technikájának erősítése, szép 
iránti érzék fejlesztése. 
 
Feladat: festés technikájának gyakorlása, 

helyes ecsetfogás gyakorlása.  Figyelem 

fejlesztése. Tiszta munkára törekedtetés.  

Módszer: szemléltetés, magyarázat, 

differenciálás, figyelemfelhívás, 

ellenőrzés, egyéni értékelés 

 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, 

vízfesték, ecset, ecsettál, törlőkendő  

 

 

Anyag: Mentovics Éva: Csizma, 
sapi, nagykabát…  versismétlés 
(internetről) 
 
Cél: Téli öltözködésre jellemzők 
megismerése a vers szövegén 
keresztül. Szókincsbővítés. 
 
Feladat: vers szövegének pontos 
rögzítése, gyakorlása, ismétlése. 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: téli ruhadarabok 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:  

 

 

 
 
 



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

 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 
(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

Játék Fejlesztő, 
Montessori, 
Anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új mondóka: 
Erre kakas…ÉNÓ.26. 
Dalosjátékok ismétlése: 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Négy vándor jár… ÉNÓ. 318. 
Mondókaismétlés: 
Azért varrták …ÉNÓ.6. 
 
Cél: új mondóka szövegének, 
megismertetése, ismert dalok, 
szövegének, ritmusának, 
játékmódjának megerősítése 
 
Feladat: Ritmusfejlesztés: gyors – 
lassú érzékeltetése dalokon, 
mondókán. Mozgásformák, 
térformák gyakorlása. 
Zenehallgatás: A csitári hegyek 
alatt…óvónő éneke 
Módszer: előadás, bemutatás, 
gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
Eszköz: kakas báb, hóember 
fejdísz, kalap, kendő,  
 

 Anyag: Átlépések 40-50 cm 
magas szerekről szerekre. 
  
Székgyakorlatok. 
 
Játék: Fogójáték és futójáték  
székekkel. (székfoglaló) 
 
Cél: egyensúlyozó képesség, 
összerendezett mozgás erősítése 
a székgyakorlatok által. 
 
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:  
Kertészek, 
botanikusok vagyunk 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Természetismereti 
képes könyvek 
nézegetése a 
növényfejlődésről, 
csíráztatásról, 
hajtatásról 
 
 

 
Anyanyelvi:  
Hangdifferenciálós 
játék: 
„Állj fel, ha a szó 
elején hallod a K, M 
…hangot 
 
 

Megjegyzés:    

 
 


