
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 3-7. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag:  
Hogyan teltek otthon az ünnepek?  
Kikkel töltöttem együtt az ünnepeket?  
         
Cél: Az ünnepekkel kapcsolatos pozitív érzelmek 

felidézése, megerősítése - a családi összetartozás 
erősítése, örömszerzés élményének felidézése. 
 

Feladat: A gyermekek érzelmi életének alakítása 

közös beszélgetéssel, élmények felelevenítésével – 
beszédfejlesztés. 

 
Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, értékelés, 

megerősítés, differenciálás, egyéni bánásmód 
alkalmazása 

 
Eszköz: képeskönyvek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Téma 
Velünk élnek a vírusok - Covid 19  
- vírusok színezése egyéni elképzelés 
alapján 
– rajzolása és színezés egyéni 
elképzelés alapján 
 
C: A gyermekek élményvilágának képi, 

szabad önkifejezésére nevelés. 
 
F: Finommotorika fejlesztése, szem-kéz 

koordináció, kreativitás fejlesztése rajzolás 
során - egyéni megjelenítések elősegítése. 
Türelemre, kitartásre nevelés; fantázia 
fejlesztése.  Forma-szín képzetének 
gazdagítása, esztétikai érzékenységük 
igényességük alakítása.  
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, egyéni 

cselekedtetés, differenciálás, értékelés 
 

E: rajzlap, nyomtatott rajzok, zsírkréta, 

színes ceruza 

Anyag -- vershallgatás 
Mentovics Éva: Csilingelnek az 
angyalkák 
 

C: Érzelmi nevelés 

 

F: A vers hallgatása közben a 

gyermekek fantáziájának megnyitása. 
Képzelet fejlesztése 
 
M: kezdeményezés, vershallgatás 
  

E: angyalka hajtogatása (óv. ped.)  
 

Anyag: 
Téli mesék hallgatása a 
karácsonyra kapott könyvekből. 
 
C: Az örömteli mesehallgatás 

elősegítése, olvasóvá nevelés. 
 
F: A gyermekek memóriájának 

fejlesztése. szókincsbővítés. Verbális 
memória, figyelem, koncentráció 
fejlesztése mesék hallgatásával. 

   
M: kezdeményezés, bemutatás 

 

E: karácsonyi könyvek 

 
Megjegyzés Megjegyzés 

 
Megjegyzés 
 
 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 3-7. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - ismétlés 
A gyermekek által ismert karácsonyi 
dalok ismétlése 
 
Kfejl: Ritmuszenekar 

 
Zh: karácsonyi dalok hallgatása 

Gryllus V: karácsonyi angyalok - laptop 
Kiskarácsony…- furulya, óv. ped. 

 
Cél: Érzelmi-, és zenei nevelés. 

 

Feladat: Érzelmi nevelés a 

hangulatfelidéző dalok gyakorlásával  
– ritmusérzék fejlesztése. Egy ideig 
meghallgatjuk a csendet is! – fedezzék 
fel, hogy a csend olyan hangokat, 
zörejeket enged meghallani, amiket 
egyébként nem hallhatunk a 
mindennapok környezetének zajában. 
 

Módszer: kezdeményezés, gyakorlás,  

elcsendesülés, differenciálás, értékelés 
motiválás 
 

Eszköz: fa ritmushangszerek, 

triangulum, csengettyűk, laptop, furulya 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag:  
Természetes mozgások 
gyakorlása. 
 

C: Játékos mozgásfejlesztés új 

eszközzel. 
 

F: Nagymozgás fejlesztése járás, 

futás során. Testséma fejlesztése 
testrészek mozgatásával és az 
adott testrészekre való 
koncentrálással. Járás és 
futásgyakorlatok, finommotorika 
fejlesztése eszközfogással. 
 

M: szervezett mozgás - kötelező 

foglalkozás, bemutatás, 
bemutattatás, magyarázat, 
gyakorlás, játékos cselekedtetés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 

E: papírtégla, pad 

 

Fejlesztő: 
Születésnap a 
babakonyhában 
 
C- F: Ízlésformálás, 
esztétikai nevelés, 
számlálás, tervezés, 
döntés, együttműködés 
gyakorlása. 
 
Montessori: 
Fali, kéz és ujjhasználati 
technikákat fejlesztő ház 
 
C: Érdeklődés felkeltése, 
fenntartása új ajándékkal 
F: A zippzározás, kötés, 
gombolás, patentolás 
gyakorlása 
szemmagasságban 
elhelyezett tárgyon. 
Koncentrálással figyelem 
fejlesztése; türelemre, 
kitartásra nevelés. 
 
+ Játék a karácsonyi 
ajándékba kapott 
játékeszközökkel!  
- a játékpolcon helyük 
eldöntése közösen; 
szabályaik megismerése 
 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 

Megjegyzés 

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 10-14. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 
Anyag:                                                                       

Téli természet, téli időjárás 

 

Cél: Figyeljék meg a hideg hatását a 

növényeken. Lássák meg a tél szépségeit.  

Feladat:  Ismerkedjenek a téli kifejezésekkel, 

fogalmakkal - jég, fagyás, olvadás, szilárd, 

folyékony - szókincsbővítés. Vizet fagyasztunk, 

olvasztunk. Séta a téli erdőbe - virtuálisan. 

Szókincsbővítés – jégcsap, köd 

Módszer:  Kezdeményezés, cselekedtetés, 

beszélgetés, képek nézegetése, megfigyelés 

 

Eszköz:  téli képek, edények, IKT. eszköz  

 

 
 
 
 

Téma 
- Ház kerítéssel – ház rajzolása 

rajzsablonokkal 

- Esik a hó – ujjfestés    (havazás esetén) 

 

Cél: Igény és szükség szerinti irányítás, 

ötletadás, segítségnyújtás szóban és 

tevőlegesen a gyerekek egyéni 

képességeit figyelembe véve.                                                    

Feladat: formaérzék fejlesztése, egyenes 

vonalak /álló, fekvő/ létrehozása. 

Finommotorika, tapintásos észlelés 

fejlesztése nyomhagyás közben 

Módszer: kezdeményezés, feladatadás, 

szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés                             

Eszköz: rajzlap, ceruza, rajzsablonok, 

kék, fehér festék, fotó karton. 

 

 

Anyag – mese  
Neszepisze szánkózni megy  /Ezüsthegedű 

147.o./                                                     
Cél:  az irodalmi érdeklődés felkeltése, 

változatos irodalmi élmények nyújtása 

során.                                                

Feladat: Téli időjárás, téli hangulat, 

baráti gondoskodás elmélyítése, 

őszinteség fejlesztése. Szókincsbővítés.                              

Módszer: kezdeményezés, 

mesehallgatás                                       

Eszköz: A mesekönyv illusztrációja 

  

Anyag – vers  
Lendvai Ilona: Itt a tél 

Cél: Örömteli irodalmi élménynyújtás a 
játékossággal, ritmikussággal. 
Feladat: A téli időjárás jellemzőinek 

megfigyelése a vers kapcsán. Esztétikai 

érzék fejlesztése                                

Módszer: kezdeményezés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés                      

Eszköz: Téli képek 

 
 
 

Megjegyzés 
 
 
 

 

Megjegyzés Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 10-14. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 Anyag - új mondóka 
Ecc, pecc..... ÉNÓ  14.   
                
Ism: 
- Kis kacsa fürdik  
- Kiszáradt a diófa....                            
- Csiga biga....                                    
 
Kfejl: Ritmusérzék fejlesztése: 
egyenletes lüktetés megéreztetése 
járással, tapssal. 
Zh: Süni induló énekelgetése által a 
csoporthoz, óvodához való tartozás 
erősítése. 
Cél: a zene iránti érdeklődésük 
felkeltése 
Feladat:  különböző 
játéktevékenységekhez kapcsolódó 
mondókázás, énekelgetés, játékos 
cselekedtetések. 
Módszer: kezdeményezés, 
bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, 
ellenőrzés, motiváció, értékelés 
Eszköz: fejdíszek 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Bújás különböző magasságú 
tárgyak alatt 
 
Főrész: 
Kar és lábizom erősítő játékos 
gimnasztikai gyakorlatuk 
Játék: Utánzó játékok 
 
Cél: Mozgás megszerettetése, 
mindennapi mozgásigény 
kielégítése                             
Feladat: játékos utánzó 
gyakorlatok megismertetése, 
játszása, nagymozgás, szem- 
kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése járás, futás, kúszás 
bújás során 
Módszer: kötelező 
foglalkozás, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: tornatermi eszközök  
 
 

 

Fejlesztő: 
Kísérletek vízzel, jéggel 

C: Tapasztalatszerzés 

nyújtása 

F: Ismerjék meg a víz 

tulajdonságait (fagy, olvad) 

 
 
Montessori: 
Mértani formák körbe 
rajzolása 
C: színek, formák, méretek 
összehasonlítása                      
F:  tapintásos érzékelés 
fejlesztése. 

 
Anyanyelvi:  
Játékos ajaktorna: 
szájmozgással utánzás 
C: Játékos gyakorlás. 
F: Artikulációs gyakorlattal 
beszédszervek ügyesítése, 
figyelem, fejlesztése. 
 
 

 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: 
 
 

 

Megjegyzés 

 
 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 17-21. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Évszakok – Tél 
Állatok és lábnyomaik a hóban 
-madáretetők ellenőrzése  
- öltözködés 
 
Cél: Környezettudatos magatartás alakítása.  

Feladat: A hidegebb és melegebb órák 

váltakozásai okozta természeti jelenségek 
megfigyelése az udvaron (hó -jég – latyak – víz) ok-
okozati összefüggések megbeszélése. 
Szókincsbővítés - új: didereg, fázik, reszket, majd’ 
megfagy, ill. latyakos. 
Szókincsbővítés (ismétlés): ugrál, lépeget, csipog, 
károg, búg, siklik a levegőben, verdes a szárnyával, 
ereszkedik, leszállt, felszáll; jég, fagyás, olvadás, 
szilárd, folyékony. 

Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, 

bemutatás, megfigyelés, felismertetés, felfedeztetés, 
magyarázat, szabály-, és szokásalakítás, egyéni és 
mikrocsoportos tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, differenciálás 

Eszköz: képek állatokról és lábnyomaikról;  
Téli találós kérdés:  
 „Téli hidegben 
fázik a kezed.  
Ezt a valamit 
kezedre veszed.”  
Mi az? (kesztyű) 

Téma 
Tél - hóember a hóesésben (közös munka) 

 
C: Esztétikai nevelés.  

 

F: Mozaik kép készítése. Különféle vizuális 

technikák (tépés, sodrás, ragasztás, 
színezés, díszítés, rajz) gyakorlásával 
finommotorika, alak-háttér - térészlelés 
fejlesztése síkban. Képalakítással arányérzék 
alakítása. Differenciálással, választással 
sikerélmény biztosítása az alkotómunka 
mozzanataiba képességek szerinti 
bekapcsolódással, egyéni döntés alapján. 
Képalakítás. 
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 

motiválás, választás, döntés, rendezés, 
tervezés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, értékelés, pozitív 
megerősítés 

 
E: újságpapír, ragasztóstift, filctoll, olló, 

fekete kartonlap 

Anyag – mese ismétlés  
Nesze-pisze szánkózni megy 
(népmese - Ezüsthegedű 147.o.) 
 

C: Beszédfejlesztés. 

F: A mese ismétlésével az emlékezet, 

figyelem, koncentráció fejlesztése. 
Interaktív mesefeldolgozással a 
cselekmény sorrendiségének, 
szövegrészek rögzülésének 
támogatása.  
M: kezdeményezés, bemutatás, 
értékelés, differenciálás, beszélgetés 
E: A közös vizuális alkotás (2D-s kép) 

Anyag – vers új 
Lévay Erzsébet: Farsang napján 
Sarkady Sándor: Kikiáltó (internet) 
 
C: Anyanyelvi nevelés – farsang 

ünnepére készülünk. 

F: Zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók tiszta ejtésének 
elősegítése igényes irodalmi anyaggal. 
Érzelmi nevelés, hangulati előkészítés 
a verseken keresztül, a gyermekek 
számára ismeretlen hagyomány 
megismertetése érdekében. Halk 
hangos gyakorlása beszéddel. 

M: kezdeményezés, bemutatás 
E: bohóc baba 

 
Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 17-21. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 Anyag - új 
Tekeredik a kígyó  
 
Ism:  

- Borsót főztem ÉNÓ: 

- Hóembernek (Gryllus V.) 
 

Kfejl: térformák létrehozása 
mozgással (hullámvonal, kör, spirál) 
Zh: Házasodik a tücsök  
https://www.youtube.com/watch?v=3xxGVH_Su_M 
 

Cél: Mozgásfejlesztés. 

Feladat: Éneklési kedv, dalok 

mozdulatokkal történő kísérete iránti 
érdeklődés elmélyítése. 
Együtt mozgással, a helyes testtartás 
ellenőrzésével a szép, rendezett 
mozgás gyakorlása. mozgásfejlesztés, 
ritmusérzék fejlesztése. A rendszeres 
éneklés igényének megalapozása. 
Szöveg visszaadásának gyakorlásával 
zenei hallás, figyelem fejlesztése. 
Térformák alakításával, a téri irányok 
változtatásának érzékelésével 
térészlelés fejlesztése. 

Módszer: kezdeményezés, motiválás, 

bemutatás, magyarázat, gyakorlás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: IKT eszköz (laptop), hangfal 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

  

Anyag 
Különféle játékos, mozgásos 
feladatok (állatok utánzása) 
egyenes-, hullám-, körvonalon 
és vonal mellett, majd között. 
Vonalak alakítása 
tornaeszközökből. 
 
C: Mozgásigény kielégítése 
utánzásos, játékos formában - 
közös, folyamatos és változatos 
mozgással.  
F: Testséma fejlesztése, 
testrészek mozgatásával; 
oldaliság alakítása előre, hátra, 
oldalt végzett gyakorlatokkal. 
Irányok gyakorlása különféle 
jelekre; téri tájékozódás-, 
térészlelés, egyensúlyérzék 
fejlesztése. Helyes testtartás 
alakítása. Közös mozgással a 
figyelem, koncentráció 
fejlesztése. 
M: kötelező foglalkozás, 
magyarázat, bemutatás, dicséret, 
gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés. 
értékelés, egyéni és közös 
cselekedtetés, differenciálás 
E: körkötél, padok, tornakarikák 

Fejlesztő: 

Állatok és irányok 
C: Mozgásfejlesztés 

F: Irányok bemutatása 

síkban a gyermekekhez 
közelálló állatok 
segítségével, majd 
gyakorlás térben. 
M: megfigyelés, 
beszélgetés, gyakorlás 
E: laminált képek 
Montessori: 

Felveszem a télikabátom 
C: Önálló öltözködés. 
F: Az egy mozdulattal 

megvalósítható öltözködés 
megtanítása játékosan. 
M: bemutatás, gyakorlás, 
differenciálás 

E: gyermekek télikabátjai 
Anyanyelvi:  

Suttogó gyakorlatok (téli 

fogalmak, tárgyak) 
C - F: Néhány gyermek 
csendesítése a játékkal; 
annak tudatosítása,  
hogy a suttogás érthető,  
csak halk beszédet jelent. 
M: kezdeményezés, páros 
gyakorlás, értékelés 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 
 
 
 

Megjegyzés 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3xxGVH_Su_M


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 24-28. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Téli öltözködés - Fűtés 

 
Cél: szerezzenek ismereteket arról, hogy az 
ember hogyan védekezik a hideg ellen. 
 
Feladat: közvetlen tapasztalatszerzéssel 

testséma fejlesztése. Beszélgetés a hideg elleni 

védekezésről, a fűtésről. Kazánház 

megtekintése. 

 
Módszer: kezdeményezés, Kezdeményezés, 

cselekedtetés, beszélgetés, képek nézegetése, 

megfigyelés 

Eszköz:  téli ruha (kabát, sál, sapka, kesztyű) 
képek /radiátor, kandalló kályha/ 
 
 
 
 
 
 

Téma 
Sapka, sál, kesztyű csíkozása, 

pöttyözése – festés, színezés 

 

Cél: Óvatos, tiszta munkára szoktatás, 

Igény és szükség szerinti irányítás, 
ötletadás, segítségnyújtás szóban és 
tevőlegesen a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve.   
             
Feladat: vízszintes, egyenes vonalak 

gyakorlása és pöttyözés technikájának 

gyakorlása a festés során. 

Módszer: kezdeményezés, feladatadás, 

szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés                             

Eszköz:  előre rajzolt és kivágott kesztyű, 

sál, sapka forma. zsírkréta, festék. 
 
 

 

Anyag – mese  
Bogyó és Babóca: Hóember 
https://www.youtube.com/watch?v=5Jn65t-jmcQ 
 

C: A téli időjárás jellemzőinek 

megfigyelése a mese kapcsán. 

F: Esztétikai élmény nyújtása, figyelem 

fejlesztése 
M: kezdeményezés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés  

E: IKT. eszköz (laptop) 

Anyag – vers ismétlés 
Lévay Erzsébet: Farsang napján 
Sarkady Sándor: Kikiáltó (internet) 

 
C: Örömteli irodalmi élménynyújtás a 

játékossággal, ritmikussággal 

F: Esztétikai élmény nyújtása, pontos 

szövegtudás elsajátítása  

M: kezdeményezés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, gyakorlás  

E: farsangi álarc 
 
 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 
 
 
 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 24-28. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 Anyag - új dal 
Itt a farsang......ÉNO 303. 
Ism: 

- Mackó, mackó…ÉNO 203. 

-Tekeredik a kígyó  
- Hóembernek (Gryllus V.) 
 
Kfejl: gyors – lassú mondókán, 
dalon 
Zh: Brum brum Brúnó…ÉNO 290  – 

óv.pedagógus éneke 

Cél: A zene megszerettetése, a 

zenei anyanyelv megalapozása, 

hogy a zene eszközével formáljuk a 

gyermekek személyiségét                                 

Feladat: Szívesen énekeljenek, 

ismerjék fel a tanult dalokat.                                                            

Módszer:  kezdeményezés, 

motiválás, bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés,                    

Eszköz: álarc, fejdísz 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Padgyakorlatok 
 
Főrész: Átfutások a padok 

között, kúszás, mászás padokon 
 

Játék: futójátékok a padok 

felhasználásával 
 

C: Mozgás megszerettetése, 

mindennapi mozgásigény 
kielégítése  
 
F: Nagymozgás, szem- kéz, 

szem-láb koordináció fejlesztése 
járás, futás, kúszás során 
 

M: szervezett mozgás, kötelező 

foglalkozás, bemutatás, 
differenciálás, magyarázat, 
gyakorlás, játékos cselekedtetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 

E: padok 
 
 
 

Fejlesztő: 

Csigafutam társasjáték                
C: Célzott, tervszerű 

megfigyelés, a játék 
szabályának 
megismertetése 
F: Szabályok ismeretének, 

alkalmazásának 
ellenőrzése.  

 
 
Montessori: 
Öntögetés bevezetése,  
C: Új eszköz iránti 
érdeklődés felkeltése 
F: Finommotorika, szem-
kéz koordináció fejlesztése 

 
 
Anyanyelvi:  
Állatok hangjának utánzása  

 
C-F: ismerjék fel azt az 

állatot, melynek a hangját 
hallaják. 

 

Megjegyzés Megjegyzés 

 
 
 

Megjegyzés: Megjegyzés 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 31 - február 04. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag  
Ünnepek - Farsang 
Téli vitaminok a gyümölcsökben: alma, banán, 
narancs, mandarin, citrom, répa 
 
Cél: Hagyományápolás; egészséges életmódra 

nevelés. 
 

Feladat: A farsangi hagyomány, népszokás 

megismertetése az életkornak megfelelően. 
Közösen elkészített vitaminsalátával az 
egészségmegőrzés fontosságának megéreztetése - 
Háztartási ismeretek és higiénés szabályok 
betartásának hangsúlyozása a közös 
tevékenykedés közben. Egészségnevelés. 
Eszközhasználattal, gyümölcspucolással, vágással, 
bontással finommotorika -, figyelem-, koncentráció 
fejlesztése. 
Szókincsbővítés: télbúcsúztatás; vitaminsaláta 
 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, bemutatás, 

megfigyelés, önálló cselekedtetés, dicséret, 
válogatás, összehasonlítás, gyakorlás; egyéni és 
közös cselekedtetés 

 
Eszköz: gyümölcsök (banán, narancs, alma) tál, 

gyermek kések, keverőkanál, szalvéta, 
szemeteskuka, tányérok, tiszta konyharuha, terítő 
 

Téma 
„Varázsoljunk színeket!”  
– színek keveréséből új színek 
létrehozása 
- alapszínek világosítása és sötétebbé 
tétele  
- piros és citromsárga = narancs 
- kék és citromsárga = zöld 
- fekete és fehér = szürke 
- piros és fehér = rózsaszín 

 
C: Vizuális, esztétikai nevelés. 

F: Fedezzék fel, hogy összekeverés által a 

színek és azok árnyalatai változtathatók. 
Szókincsbővítés: sokszínű, tarka-barka 
Annak megéreztetése, hogy merjenek bátran 
alkotni új színeket keveréssel, mert nem lehet 
elrontani, hiszen valami új csoda keletkezik 
cselekvésük által! Tiszta munkára 
törekedjenek. Az új eszköz használatának 
bemutatásával, gyakorlással ismeretbővítés. 
Örömmel végzett cselekedtetés/alkotás 
feltételeinek megteremtésével esztétikai 
nevelés, szépérzék fejlesztése. 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 

választás, döntés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, értékelés, pozitív 
megerősítés 

E: pipetta, festék, tálka, papírlap, ecset, 

törlőruha 

Anyag – bábjelenet új 
„Közeleg a farsang, díszítsük fel az 
erdőt!”  (óvodapedagógus, saját) 
 
C: A mesejelenet figyelmes 

hallgatásával a nyelvi kompetencia 
megszerzésének támogatása. 

F: Hangsúllyal és hangszínekkel a 

szereplők elkülönítése, a cselekmény 
átélésének támogatása - érzelmi 
nevelés, figyelem fejlesztése.  
M: bábszínház szervezése 
E: bábparaván; bábok: kutya, mókus, 
mackó, malac és Krumpli Benő plüss  

 

Anyag – vers ismétlés 
Lévay Erzsébet: Farsang napján 
Sarkady Sándor: Kikiáltó (internet) 
 
C: Anyanyelvi nevelés 

F: Zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók tiszta ejtésének 
elősegítése igényes irodalmi anyaggal. 
Érzelmi nevelés, hangulati előkészítés 
a verseken keresztül, a gyermekek 
számára ismeretlen hagyomány 
megismertetése érdekében. Halk 
hangos gyakorlása beszéddel. 

M: kezdeményezés, bemutatás 
E: bohóc baba 

Megjegyzés Megjegyzés 

 

Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 31 - február 04. Kék kiscsoport 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - új 
Hegedül a kisegér ÉNÓ:  

 

ism:  
-Tekeredik a kígyó ÉNÓ: 

- Csipp, csipp, csóka ÉNÓ: 120 

- Koszorú, koszorú ÉNÓ 105. 
 

Kfelj: Ütőhangszerek – egyenletes 

tempó tartása 
 

Zh: Itt a farsang áll a bál ÉNÓ 313. 

(furulya- óv. ped.) 
 

Cél: Farsangi ünnepség hangulati 

előkészítése, az örömteli részvétel 
elősegítése. Hagyományalakítás. 

Feladat: Térészlelés fejlesztése a tér 

bejárásával; térformák alakításával. 
Helyes tempó, tiszta éneklés, 
hullámvonal, körtartás gyakoroltatása. 
Differenciálás szerepvállalással, egyéni 
énekléssel szerepben. Helyes 
testtartás gyakoroltatása. 

Módszer: kezdeményezés, 

bemutatás, magyarázat, közös és 
páros gyakorlás, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés, megerősítések, 
differenciálás 

Eszköz: fejdíszek, furulya 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Maroklabda gyakorlatok.  
Futás, járás, mászás labdával. 
Főrész képességek szerint 
- labdafeldobás, lepattintás vagy 
leejtés és elkapás a térben 
szabadon, egyéni tempóban 
- padon egy vagy kétkezes 
görgetés  
- padon különféle mozgások, 
labdafogással 
- egy vagy kétkezes labdaeldobás 
vonal mögül   

Játék: Maroklabda foci (labda- 

vezetés lábbal földön irányváltoz-
tatással. 

C: Labdajátékok megszerettetése 

játékos gyakorlatokon keresztül. 
F: Nagymozgások, kar-, és 

kézizomzat fejlesztése. 
Finommotorika fejl-se eszköz-
fogással. Térpercepció fejlesztése 
a labda útjának követésével a 
térben. Téri tájékozódás segítése. 
Szem-kéz; szem-láb koordináció 
fejlesztése.  

M: kötelező foglalkozás, 

bemutatás, motiválás, ellenőrzés, 
hibajavítás, segítségnyújtás, 
értékelés közös-, és egyéni 
gyakorlás, differenciálás 

E: teniszlabda, pad 

Fejlesztő: 
Játékos ajaktorna: 
szájmozgással utánzás 
F: figyelem, artikulációs 
gyakorlattal beszédszervek 
ügyesítése, fejlesztése 
M: közös és páros gyakorlás 

E: száj-, és beszédszervek 
Montessori: 
Titokzsák 
C: babakonyhai evő-, és 
edényeszközökkel való 
örömteli tevékenykedés. 
F: A térbeli különbségek 
vizuális felismerése 
képességének-, ill. a 
motorikus képességek; a 
tapintásos érzékelés, 
észlelés-, figyelem 
fejlesztése. 
M: játékos cselekedtetés, 
ellenőrzés, 
szabályismertetés 
 
Anyanyelvi 
Egyéni versgyakorlás. 
Kovács Barbara: Hacuka, 
pacuka (Ide süss 69.old.) 
C-F: Szóvégi hangok 
kiejtésének gyakorlása, 
ellenőrzése. 
Szövegpontosítás. 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés Megjegyzés 

 

 



2022. január 3-7. Kék kiscsoport 
 
 
 
  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 
 

Mentovics Éva: Csilingelnek az 
angyalkák 

Sok kis angyal csilingel, 

itt van a karácsony! 
Ők hozták a fenyőnket 
fehér angyalszárnyon. 

Felkapták a fenyőfát, 
s felszálltak az égbe… 
kecses angyalröptüket 

száz csillag kísérte. 

Magasan, a felhők fölött 
öltöztették fánkat, 

raktak rá sok tarka díszt, 
s gyertyát is, vagy százat. 

Csillagszórót aggattak rá: 
csillogjon a szép fánk… 
csilingelő csengőszóval 
szálltak vele hozzánk. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2022. január 3-7. Kék kiscsoport 

 

  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 
 

Neszepisze szánkózni megy  /Ezüsthegedű 147.o./ 
https://www.youtube.com/watch?v=bycIOOdmpTY 

 
 

       Lendvai Ilona: Itt a tél 

Csupasz ágon nincs levél, 

hó ül rajta, itt a tél. 

Hóbundába bújt a házunk, 

Hogyha futunk sose fázunk. 

Hóembernek lóg az orra, 

Elfogyott a havas torta. 

Vidítsuk fel gyerekek, 

Süssünk hóból perecet! 

 

 

 

2022. január 17-21. Kék kiscsoport 

 

  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

Lévay Erzsébet: Farsang napján 
 

Farsang napja eljött már, 
kezdődik a jelmezbál, 
zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép. 



Nagy mulatság van itt ma, 
ezerféle maskara 

perdül-fordul, integet, 
búcsúztatja a telet. 

 

 
Sarkady Sándor: Kikiáltó  

 
Maskarások, bolondok 
Rázzátok a kolompot 

Takarodjon el a tél 
Örvendezzen aki él. 

 
 
 
 

2022. január 24-28. Kék kiscsoport 
 

 
 
 

  Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 
 

Bogyó és Babóca: Hóember 
https://www.youtube.com/watch?v=5Jn65t-jmcQ 

 
vers ismétlés 

Lévay Erzsébet: Farsang napján 
Sarkady Sándor: Kikiáltó (internet) 

 
 


