
 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2022. január 3.- január 7. Sárga középső csoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

  Anyag: Téli ünnepek otthon 
 

Cél: a család körében eltöltött ünnepek 

felelevenítése.  

 

Feladat: Az átélt ünnepekről az ismeretek-

élmények elmélyítése. Közös beszélgetések, 

élménybeszámolók, fényképnézegetések, 

képolvasások- Karácsony Szilveszter. Családi 

ünnepi szokások megjelenítése 

elbeszélésükben, élménybeszámolóikban. 

Verbális fejlesztés, szókincsbővítés  

 

Módszer: beszélgetés, képolvasás,  

élménybeszámoló, ellenőrzés, értékelés  

 

Eszköz: képek, képeskönyvek, otthonról 

hozott fényképek  
 

 Anyag: Hópehely minta fonallal körbe 

ragasztása vagy homok szórással 

borítása 

Cél: formaérzék erősítése, homokszórós 
technika elsajátítása  

Feladat: a finommotorika fejlesztése, 
homokszórós technika megismerése, 
gyakorlása, kitartásra nevelés 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, pozitív 
megerősítése, dicséret, ellenőrzés, 
hibajavítás, játékosság 

Eszköz: fonal, ragasztó, homok, ecset, 

 

Anyag: Nemes Nagy Ágnes: 

Hóesésben, Aki fázik…ismétlés 

Cél: a téli időjárás megfigyelése, 
érzelmi nevelés – együttérzés 
fejlesztése 
Feladat: memória fejlesztése, 
szókincsbővítés: szakad a hó, 
hóesés betemet, pamutgombolyag, 
vacakol 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
beszélgetés, ellenőrzés, dicséret, 
motiváció, játékosság,  
Eszköz: kismadár, etető 

Anyag: Visszajött a répa ism. mese 

Cél: közösségi élmény erősítése, 
szeretetre nevelés, bátorságra 
nevelés 

 
Feladat: A tél jellemző jegyeinek 
megerősítése. Érzelmi nevelés: a 
barátság és jószívűség kiemelése 
az állatok kapcsolatában. 
Szókincsbővítés: Módszer: 
bemutatás, beszélgetés, motiváció 
 
Eszköz: képek 

Megjegyzés: 

 

  

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

Anyag: Tekereg a szél… új dal 

Ism: Betemetett a nagy hó…, Hull a 
hó…,  

Mondóka: Dirmeg, dörmög a medve 

Zenei feladat: ütőhangszerek 
(shaketojás, dió, száncsengő, dob) 
helyes megszólaltatása. gyakorlása, 
dalok, dallamfelismerés ritmusból 

Cél: az ritmusérzék fejlesztése a 
ütőhangszerek segítségével 

Feladat: hallásfejlesztés az énekes 
köszöntés által, ritmus fejlesztése a 
dalok, ritmusának kiemelése által  

Módszer: játékosság, motiváció, 
beszélgetés, hibajavítás, 
bemutatás, magyarázat 

Zenehallgatás: Ram, sam, sam, 
sam… 

Eszköz: shaketojás, dió, 
száncsengő, dob 

Anyag: Geometriai alakzatok 

-    Téglatest – ismétlés 

Előtt, mellett, mögött, fölött, alatt, 

között 
(jobbra, balra). 

Cél: Téglatestről tanult 
ismeretek felelevenítése, 
rögzítése 

Feladat:  

összehasonlítása a gömb 

tulajdonságaival. 

Értsék meg a játék során 

elhangzott névutókat és 

igyekezzenek ők is a megfelelő 

szóval megnevezni. 

A test koordinációjának 

gyakorlásával téri 

viszonyok felismertetése. 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, ellenőrzés, 
dicséret, motiváció, játékosság, 
hibajavítás 

Eszköz: mágnestábla, Mini-mat 

fém geometriai alakzatok 

Anyag: Átlépések szerekről 

szerekre - ismétlés 

Cél: szem-láb koordináció és 

egyensúlyérzék fejlesztése, 

térészlelés fejlesztése 

Feladat: szem-láb 
koordináció és 
egyensúlyérzék fejlesztése a 
szerek átlépésével, 
térészlelés fejlesztése a 
tárgyakra koncentrálással és 
kerülésével, átlépés szerről 
szerre, kendővel a kézben 
padról padra, zsámolyról 
zsámolyra, karikából 
karikába, talpnyomatról 
talpnyomatra 
 
Módszer: bemutatás, 

magyarázat, hibajavítás, 

dicséret, játékosság 

Eszköz: pad, zsámoly, kendő, 

talpnyomat 

 

Fejlesztő:  
Ünnepeltünk otthon-
babaszobai 
szimulációs játék  
 
 
Montessori:  
Karácsonyra kapott új 
eszközökkel 
tevékenykedés, 
szabályok 
megerősítése, ismétlés  
 
 
 
Anyanyelvi: 
Szógyűjtések az elmúlt 
ünnepekről-  
Mi jut eszedbe a 

Karácsonyról  

Szilvesztettől?  
 

 

    

 
 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Téli időjárás és a téli öltözködés  
 
Cél: Értelmi képességek fejlesztése 
összefüggések keresése által a téli időjárás és 
az öltözködés. Szociális képességek fejlesztése 
közös tevékenységek, játékok közben. 

Feladat: Tapasztalatszerzés biztosítása 
közvetlen megfigyeléssel, tevékenységgel, 
tapasztalatok megbeszélésével. Kísérletezés.  

Módszer: szemléltetés, bemutatás, képolvasás, 

beszélgetés, dicséret 

 
Eszköz: Ruhadarabok, tél, játékok, víz, téli 
képek, képes könyvek 

Anyag: Téli város készítése- kollektív 
munka  
Technika: kevert technika: festés, vágás-
ragasztás  
Cél: Finommotorika és figyelem 
fejlesztése  
Feladat: csapatmunkára és kitartásra 
nevelés, szem-kéz koordináció fejlesztés, 
esztétikai nevelés 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Differenciált fejlesztés: Igény szerinti 
segítségnyújtás, ötletadás. 
 
Eszköz: viaszos vászon, ecsetek, 
festékek, kancsó, törlőkendő, nagyméretű 
lap, ragasztó, olló, vatta, hurkapálca 
 
 

Anyag:  
Szalai Borbála:  Mesevilág új vers 
 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, a vers 
szövegének elsajátítása.  
Feladat: Közösségi és érzelmi 
nevelés. Bátor szereplésre 
ösztönzés. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: hívókép  

Anyag:  
Szalai Borbála : Mesevilág ismétlő 
foglalkozás  
 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
memória és figyelem fejlesztés  
Feladat: Közösségi és érzelmi 
nevelés, szókincsbővítés,  
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: fejdíszek 

 

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:  
Ismétlő dalok:  
Tekereg a szél…  
Betemetett a nagy hó… 
Hull a hó… 

Mondóka:  
Dirmeg, dörmög a medve… 

Zenei feladat: ütőhangszerek 
(dió, száncsengő, dob) helyes 
megszólaltatása, gyakorlása 

Cél: az ritmusérzék fejlesztése 
a ütőhangszerek segítségével 

Feladat: hallásfejlesztés, ritmus 
fejlesztése a dalok, ritmusának 
kiemelése által  

Módszer: játékosság, 
motiváció, beszélgetés, 
hibajavítás, bemutatás, 
magyarázat 

Zenehallgatás: Csajkoszkij: 
Diótörő  

Eszköz: dió, száncsengő, dob 

Anyag: 

Halmazok képzése, ítéletek. 

Halmazok összehasonlítása 

tulajdonságaik szerint (szín, alak, 

helyzet). 

Cél: Az értelmi képességek 

fejlesztése, a minket körülölelő világ 

mennyiségi, formai, kiterjedésbeli 

összefüggései felfedezése, 

megtapasztalása játékos formában a 

gyerekek igényeihez, ötleteihez 

igazodva.     

Feladat: Halmazok összehasonlítása 

becsléssel, párosítással (több, 

kevesebb, ugyanannyi). A gyerekek 

csoportosítása haj, szem, ruha 

szerint. 

Módszer: gyakorlás, bemutatás 

megerősítés, hibajavítás, 

segítségnyújtás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés  

Eszköz: A csoport játékai 

Anyag: Átlépések 
 
Cél: Térpercepció, testséma 
és oldaliság fejlesztése.  
A mozgás megszerettetése a 
játékos feladatok során. 
 
Feladat:  
Erő, ügyesség, gyorsaság, 
kitartás megerősítése, 
összerendezett mozgás 
elősegítése. 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Játék: Mókusfogó 
 
Eszköz: padok, szalagok, 
akadályok felépítéséhez 
szükséges eszközök 
 

Játék:   
Hópelyhek  csipeszelése 
 
Montessori:  
Öntögető, kanalazós 
játékok, érzékelést 
fejlesztő eszközök 
alkalmazása 
 

 

 

Anyanyelvi:  

Ellentétpárok gyűjtése 

Téli időjárással 

kapcsolatos találós 

kérdések  

Megjegyzés: 

 

   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 17.- január 21. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

Irodalmi nevelés 
(verselés, mesélés) 

Anyag: Madarak élete télen  
 
Cél: a tudatos megfigyelés kialakítása, az itt 

maradt madarak folyamatos gondozásának 

fontossága, egymásra figyelés és 

környezettudatos magatartás kialakítása   

Feladat: A közös madáretető elhelyezése az 
udvaron. Az odaszálló madarak etetésére, 
gondozására szoktatás. Figyeljék meg az 
odaszálló madarak külső jegyeit, színét, 
nagyságát. Halljanak az ősszel elköltöző 
madarakról is. 

Módszer: motiváció, gyakorlás, beszélgetés, 
ellenőrzés, hibajavítás, játékosság 

Eszköz: madáretető, madáreleség, mag, 

faggyú, cinege, veréb, rigó képek  

Anyag: Repülő madár készítése 

vágással, ragasztással 

Cél: finommotorika fejlesztése, esztétikai 
érzék fejlesztése,  

Feladat: előre kivágott háromszög és 
körformák segítségével repülő madár 
készítése, finommotorika fejlesztése a 
ragasztás, vágás, hajtogatás során 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, dicséret, hibajavítás, 
játékosság 

Eszköz: papír, olló, ragasztó, filctoll 

 

Anyag: Szutyok Sári folytatásos 

mese 

Cél: önbizalom erősítése, probléma 
megoldó képesség fejlesztése 

Feladat: a mese átélésének 
erősítése, belső képi világ 
fejlesztése, mesei humor átélése 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
beszélgetés, ellenőrzés, dicséret, 
motiváció, játékosság 

Eszköz: képek 

Anyag: Lévay Erzsébet: Farsang 
napján új vers 

Cél: emlékezet, memória 
fejlesztése, hagyományápolás 

Feladat: a farsangi hangulat 
előkészítése, a farsanghoz 
kapcsolódó népszokások 
megismertetése 

Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
motiváció 

Eszköz: képek a mohácsi 
busójárásról 

Megjegyzés: 

 

  

 
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

Anyag: Ism: Itt a farsang…, Hopp, 
Juliska… 

A, a, a farsangi napokban… új dal 

Mondóka: Cini-cini muzsika  

Cél: mozgás, térforma fejlesztése, 
hogy a teljes csoport együtt, 
esztétikusan mozduljon 

Feladat: a kör tartása járás közben, 
a táncfordulatok, játékos mozgások 
együtt történjen. 

Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: 
Banya 

Módszer: játékosság, motiváció, 
beszélgetés, hibajavítás, dicséret, 
bemutatás, magyarázat 

Eszköz: seprű, ritmushangszerek, 
kendő 

Anyag: Geometriai alakzatok 
- Kör, gömb. 
Mennyiségek összehasonlítása 
becsléssel, összeméréssel. 

Cél: formaészlelés fejlesztése, 
számlálás gyakoroltatása, 
Összehasonlító, 
megkülönböztető képesség 
fejlesztése. Felismerő, 
megfigyelőképesség erősítése 

Feladat: A kör fogalmának 

megismertetésével 

formaészlelés fejlesztése. 

Csoportosításnál, képkirakásnál 

pontos számlálás 

gyakoroltatása 

Módszer: játékosság, 
motiváció, beszélgetés, 
hibajavítás, dicséret, bemutatás, 
magyarázat 

Eszköz: dominó, színes 

korongok, kupakok 

Anyag: Csúszások, mászások 
rézsútos szereken. 

Cél: Egyensúlyérzék 

fejlesztése, Izom - és 

térészlelés fejlesztése 

Feladat:   

Egyensúlyérzék fejlesztése 
gurulás közbeni iránytartással, 
Izom - és térészlelés egyenes 
irányú 
gurulás elérésével  
Bordásfal és 
csúszásgyakorlatok 
Csúszás, mászás lejtőn lefelé, 
fölfelé eszköz gurításával. 
" Terpeszfogó " - fogójáték  
 
Módszer: bemutatás, 

magyarázat, hibajavítás, 

dicséret, játékosság 

Eszköz: bordásfal, csúszda, 

labda 

Fejlesztő:  
„Találd ki hol lakik!”- 
párosító játék 
bevezetése  
 
 
 
Montessori: 
csíráztatás, hajtatás, 
növénygondozás, 
madarak etetése- 
környezetvédelem  
 
 
 
 
 
Anyanyelvi: Repül a, 
repül a… anyanyelvi 
játék  
  

 

 

 

    

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022. január 24 – január 28. Sárga középső csoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Tél és az állatok  
 
Cél: ismeretek szerzése a tél és az állatok 
kapcsolatáról  

Feladat: játékos cselekedtetés közben 
ismerkedjenek meg a gyermekek mely állatok 
alszanak téli álmot és mely állatok nem, 
szókincsbővítés, ismeretek bővítése, természet 
és az állatok szeretetére-tiszteletére nevelés 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés, 
cselekedtetés  
 
Eszköz: IKT eszköz, képek , bábok  

Anyag: Farsangi dekoráció készítése  
Technika: kézimunka – festés, vágás, 
ragasztás 
 
Cél: Terem dekorációjának elkészítése  
 
Feladat: finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése esztétikai nevelés. 
Helyes olló és ragasztó használata, 
vágás technikájának gyakorlása a kisebb 
formák pontos kivágásával. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciált fejlesztés: Igény szerinti 
segítségnyújtás, ötletadás. 
 
Eszköz: viaszos vászon, színes papírok, 
olló, ragasztó, gurigák, matricák, krepp 
papír  
 

 

Anyag: Lévay Erzsébet: Farsang 
napján – ismétlés  

Cél: emlékezet, memória 
fejlesztése, hagyományápolás 

Feladat: a farsangi hangulat 
előkészítése, a farsanghoz 
kapcsolódó népszokások 
megismertetése 

Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
motiváció 

Eszköz: képek a mohácsi 

busójárásról 

Anyag: Az állatok Farsangja – 
mese  
Cél: Farsangi hangulat előkészítése 
Feladat: Képzeletfejlesztés, 
szókincsbővítés, érzelmi 
ráhangolódás előkészítése a 
farsang ünnepére 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: IKT eszközök  

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:  
Ismétlés:  
Itt a farsang… 
Hopp, Juliska… 
A, a, a farsangi napokban… 

Cél: mozgás, térforma fejlesztése, 
hogy a teljes csoport együtt, 
esztétikusan mozduljon 

Feladat: a kör tartása járás közben, 
a táncfordulatok, játékos mozgások 
együtt történjen. 

Zenehallgatás: Gryllus Vilmos: 
Banya 

Módszer: játékosság, motiváció, 
beszélgetés, hibajavítás, dicséret, 
bemutatás, magyarázat 

Eszköz: seprű, ritmushangszerek, 
kendő 

Anyag: Geometriai alakzatok 
- Kör, gömb. – ismétlés  
Mennyiségek összehasonlítása 
becsléssel, összeméréssel. 

Cél: formaészlelés fejlesztése, 
számlálás gyakoroltatása, 
Összehasonlító, 
megkülönböztető képesség 
fejlesztése. Felismerő, 
megfigyelőképesség erősítése 

Feladat: A kör fogalmának 

megismertetésével 

formaészlelés fejlesztése. 

Csoportosításnál, képkirakásnál 

pontos számlálás 

gyakoroltatása 

Módszer: játékosság, 
motiváció, beszélgetés, 
hibajavítás, dicséret, bemutatás, 
magyarázat 
Eszköz: dominó, színes 
korongok, kupakok 
 
 

Anyag: Babzsák gyakorlatok  
Járások, futások, mászások 
körben, babzsák hordással, 
babzsák csúsztatás a földön 

különböző alakzatokban.  

Futójátékok babzsák 
felhasználásával 
Cél: nagymozgás fejlesztés,  
 
Feladat: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció, erő, ügyesség, 
gyorsaság, kitartás megerősítése, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térpercepció 
fejlesztése a téri helyzetek 
mozgásos megélésével.  
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: babzsák minden 
gyermek részére 

 

Játék:  

Madáretető építése  

 

Montessori:  

Zörejhangok felismerése 
/üveg, fa, fém/ 
Zörejdobozok  

 

 

 

Anyanyelvi:  

Kipp –kopp kopogok találd 

ki hogy kivagyok?! 

Szólánc- madarak  

Megjegyzés: 

 

 

 

  

 

 



 

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.  

 

Szalai Borbála: Mesevilág 
  
Fehér lett a kert, az udvar, 
fehér lett a nagyvilág! 
Mesebeli kristályoktól  
mesések a kerti fák. 
 
Csakhogy nem hó hullott rájuk, 
nem is dér és nem dara... 
Mesés kertbe mesés fákat 
varázsolt a zúzmara. 

 

 

  



 

 
 
 

  


