
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 03 – január 07. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Újév köszöntése - élménybeszámoló 

a karácsonyi ünnepekről 

Cél: Ismerjék meg az újévi szokásokat (lencse 
és virsli evés, pezsgővel koccintás, 
jókívánságok, újévi fogadalmak és 
szimbólumokat, mint a malac, lóhere stb. 
Szókincsbővítés: szerencse, lóhere, 
jókívánság, BUÉK (differenciálás: mat. 
tartalom: visszaszámlálás 10-től) 
 
Feladat: Beszélgető kör adott témában, 
visszaszokás az óvodába, egymás 
meghallgatása, élmények szavakba öntése 
Mi tetszett a legjobban a karácsonyban? 
Milyen ajándékokat kaptál? 
Kikkel töltötted a karácsonyt/szilvesztert? 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, megfigyeltetés, magyarázat, 

példamutatás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: figyelemfelkeltő képek az ünnepekről 

 

 

 

Témajavaslat: Malac készítése 

papírtányérból, lóherével 

 

Technika: ragasztás 

 

Cél: Rész-egész felismerésének 
fejlesztése, esztétikai érzék, szem-kéz 
koordináció fejl., alkotás örömének 
erőstése  
 
Feladat: Előre kivágott részek 
összeillesztése, megfelelő helyre 
ragasztása 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: előre kivágott formák, a malac 

részei, lóhere 

 

Anyag: A kismalac és a farkasok 

(ismétlés)        

A három kismalac (ism.) 

Cél: Az irodalmi élménynyújtás, 

játék a fadíszlettel, dramatizálás,                   

szókincsbővítés. 

Feladat: A mese történéseinek 

helyes sorba rendezése képek 

segítségével. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, értékelés 

Eszköz: fabábok 

Versek, mondókák: 
Anyag: Fecske Csaba: Újévi 
köszöntő (részlet-első vsz.) 
Cél: Memóriafejlesztés, közös 
verselés gyakorlása 
Feladat: Vers ismétlése, közös 
versmondás. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszközök: - 

Megjegyzés: Visszaszokás az óvodába Visszaszokás az óvodába Visszaszokás az óvodába 

 

 



 
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: Egy kis malac röf, röf, röf… 
(új dal) 
Adjon Isten füvet fát…(új mondóka) 
 
Cél: Tiszta éneklési kép. fejl., 
memóriafejlesztés, ritmusérzék 
fejlesztése 
 
Feladat: Új dal, mondóka 
memorizálása, közös éneklés 
 
Eszköz: 2 fa malac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Anyag: Egyensúlyozó járás, 

átlépések zsámolyról 

zsámolyra 

 

Cél: Egyensúlyérzék 

fejlesztése, szem-láb 

koordináció fejl., mozgás 

összerendezésének 

gyakorlása 

 

Feladat: Járás, majd futás 

körbe menetirányba, pörgés 

után egyensúly visszanyerése, 

haladás zsámolyról zsámolyra 

átlépéssel (diff. szökdeléssel) 

 

Módszer: bemutatás, 

bemutattatás, magyarázat, 

gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: zsámolyok 

Játék:   

Pingpong labda fújás 

 

 

Montessori 

tevékenység:  

Fűzős játék-gombokkal 

 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Beszélgetőkör labdával: 

„A legszebb karácsonyi 

ajándékom…” 

 

Megjegyzés: visszaszokás az 

óvodába 

 visszaszokás az óvodába 

 

visszaszokás az 

óvodába 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 10. – január 14. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Érzékszerveink 

Cél: Ismerkedjenek a fejjel és az azon lévő 

érzékszervekkel. Halljanak megnevezésükről, 

funkciójukról és ápolásukról. 

Szókincsbővítés: látás,hallás, szaglás, ízlelés, 

szag, illat, édes-sós-keserű-savanyú íz  

 

Feladat: hallás, látás, szaglás, ízlelés által 

ismerkedés az érzékszervek funkcióival azok 

ápolásával, védelmükkel - játékos 

cselekedtetések a fej és érzékszerveivel. 

Rajzon felismerni az egyes testrészeket, a 

hiányzókat pedig behelyezni. 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

megfigyeltetés, beszélgetés, ismeretek 

nyújtása, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Montessori eszközök, csoportszoba 

tárgyai, eszközei, tükör, nagy méretű rajzlap, 

képek testrészekről 

 

 

 

 

Anyag: „Ez vagyok én” 

Technika: ragasztás 

Cél: Testtudat kialakítása és fejlesztése, 

finommotorika fejlesztése. Testrészek 

felismerése és megnevezése.  

 Feladat: Az előre kivágott tesstrészek 
felragasztása. Szem-kéz koordináció, 
finommotorika fejlesztése ragasztás során. 
Testrészek megnevezése. 
 
Módszer: szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés.            
 
 

                                                                                                     
Eszköz: rajzlapok, ragasztó, fonal, kivágott 
testrészek, viaszos vászon 
 

 

 

 

 

 

Anyag: Itt a szemem, itt a szám…-ism.  

Cél: ismeretek nyújtása, felidézése a 

testrészekről, a testünkről a mondóka 

által, szókincsbővítés 

Feladat: a mondókával a testrészekről 

és érzékszervekről ismereteik 

megerősítése, bővítése 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: képes könyvek 

Anyag: Szutyejev: Az alma –ism. 

Cél: Az irodalmi élménynyújtás, a 

mesehallgatóvá nevelés.                             

Feladat: A fantázia erősítése, 

érzelmi intelligencia fejlesztése az 

igazságosság megláttatása során, 

szókincsbővítés. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, értékelés 
Eszköz: bábok 

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: 
Hüvelykujjam almafa…,  
Ez elment vadászni…-mondókák 
ismétlése 
Ugráljunk, mint a verebek…,  
Lóg a lába, lóga – dalok ismétlése 
 
Cél: A zene szeretetére nevelés 
zenei élménynyújtással, 
zenehallgatóvá nevelés 
 
Zenei feladat: Ritmusérzék 
fejlesztés: egyenletes lüktetés 
érzékeltetése kisdobon 
 
Módszer: játékos tevékenységek, 
beszélgetés, bemutatás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: sajtos dobozokból 
kisdobok 
 
Zenehallgatás: Előre a kezedet…- 
óvodapedagógus éneke 

 Anyag: Léglabda gurítás 

falhoz, guruló labda elfogása  

Cél: Léglabdával való 

ismerkedés, örömteli mozgás 

Feladat:  szem – kéz 

koordináció fejlesztése, 

finommotorika fejlesztése 

Játék: Szabadulj a labdától 

Módszer: magyarázat, 

bemutatás, gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés           

Eszköz: léglabda, zsámoly 

Játék:   

Babafürdetés- öltöztetés 

 

Montessori 

tevékenység:  

Zörejdoboz, szagló 

üvegekkel játék 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

 

Légzésgyakorlatok, 

hangutánzással 

egybekötve (brrr, ssss, 

zzzzz, sz-sz-sz, zs-zs-

zs, m-m-m, f-f-f)… 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 17. – január 21. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Egészséghét I. 

Cél: Ismerkedés az egészség megőrzéséhez 

és a betegség megelőzéséhez szükséges 

alapismeretekkel, tudásbővítés, helyes attitűd 

átadása 

 

Feladat: Testápolással kapcsolatos szokások 

megismerése képek segítségével 

(Halmazalkotás az egészségre jótékony és 

káros hatással bíró szokásokról, képek 

párosítása) 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, játékos 

tevékenykedtetés, beszélgetés, ismeretek 

nyújtása, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: képek, nagyalakú rajzlap 

 

 

 

Anyag: „Fogmosás” 

 Technika: festés fogkefével 

 Cél: Szem-kéz koordináció fejl. 

 Feladat: Fog befestése fehérre 
fogkefével 
 
 Módszer: szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés.            
 
 
                                                                                                     
 Eszköz:  
 

 

Anyag:  

Körbe-körbe sikálom, 

A fognyűvőt kizárom. 

Aztán le-föl sikálom, 

Fogtündér a barátom. 

Cél: Játékos mondókázás a témához 

kapcsolódóan 

Feladat: Mondóka memorizálása 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

értékelés 

Eszköz: - 

Anyag: Fésüs Éva: A fogfájós nyuszi 
c. új mese                                                     
Cél: értő figyelem, koncentráció-
fejlesztés, szókincsbővítés, 
meseélmény nyújtása, képzelőerő fejl.                   
Feladat: Mese végig hallgatása 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat                                  
Eszköz: - 

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: 
Dirmeg dörmög a medve… (új 
mondóka) 
Országúton nagy a hó… 
Betemetett a nagy hó… 
 
Cél: A zenei képességek 
fejlesztése 
 
Zenei feladat: Új mondóka, dalok 
ismétlése, memorizálása, közös 
éneklés. 
 
Módszer: játékos tevékenységek, 
beszélgetés, bemutatás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: medvebáb 
 
Zenehallgatás: Vivaldi: Négy 
évszak-Tél 

 Anyag: Hossztengely körüli 

gurulás 

Cél: Testséma fejlesztés: 

testrészek mozgatásával, 

testrészre koncentrálás.  

Feladat:  

Gurulás hossztengely körül 

nyújtott végtagokkal, 

eszköztartással a fej fölött 

Testrészek külön mozgatása, 

keresztmozgások gyakorlása 

Játék: „kincsvadászat”: 

Labdagyűjtés karikába 

Módszer: magyarázat, 

bemutatás, gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés           

Eszköz: szőnyeg, karikák, 

labdák 

Játék:   

Rajzolás a 

mágnestáblára  

 

Montessori 

tevékenység:  

Kinetikus homokozás 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Melyik a kedvenc 

ételed? Egészséges? 

 

Verbális fejlesztés: előtt, 

fölött, alatt, mögött 

gyakorlása 

Megjegyzés:    



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022. január 24. – január 28. Zöld kiscsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Egészséghét II.  

Cél: Alakuljon ki a gyermekek igénye az 

egészséges életvitelre, ismerkedjenek meg az 

egészsége táplálkozás elemeivel. A gyerekek 

szerezzenek ismereteket a gyümölcs és 

zöldségfogyasztás és az egészséges életmód 

összefüggéseiről. A szociális képességek 

fejlesztése az együttműködő képesség alakításával 

az egymásra figyeléssel valamint a higiénés 

szokások alakításával. Az értelmi képességek 

fejlesztése az eltérő formák, tulajdonságok 

megállapításával, összehasonlításokkal. A 

tapintásos észlelés, és az ízérzékelés fejlesztése 

kóstoláskor. Tudatosodjon bennük a 

betegségmegelőzés fontossága. 

Feladat: Gyümölcssaláta készítése, gyümölcsök 

részeinek megnevezése, különböző gyümölcsök 

ízlelése. A saláta elfogyasztása után gyógyteák 

kóstolása. 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, játékos 

tevékenykedtetés, beszélgetés, ismeretek nyújtása, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: vágódeszka, tál, gyümölcsök, 

csipkebogyó tea, poharak 

 

 

Anyag: „Ételpiramis” 

 Technika: Ragasztás, vágás 

 Cél: Szem-kéz koordináció fejlesztése, 

egymásra figyelés, türelem fejlesztése a 

közös munka során 

 Feladat: Az egészséges életmóddal 
kapcsolatosan, képek körbevágása, 
megnevezése, majd felragasztása. 
 
 Módszer: szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés.   
                                                                                                        
 Eszköz: színes képek, olló, ragasztó, 
viaszosvászon, karton  

 

Anyag: Bódi Irén: Testrészek-ism. 

Cél: Memóriafejlesztés. Vers 

gyakorlása. 

Feladat: Közös verselés 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

értékelés 

Eszköz: képeskönyv (A csodálatos 

test) 

Anyag: A kismalac és a farkasok – 
ism.                                                   
Cél: figyelem, koncentráció-fejlesztés, 
szókincsbővítés, meseélmény 
nyújtása, az irodalom megszerettetése                   
Feladat: Mesehallgatás 
Módszer: mesélés                                 
Eszköz:- 

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: Ismétlések 
Ugráljunk, mint a verebek…, Lóg a 
lába, lóga – dalok ismétlése 
Mackó, mackó ugorjál…énekes 
játék 
Erre kakas, erre tyúk…új mondóka 
 
Cél: Közösségi nevelés, figyelem 
megosztásának gyakorlása 
 
Zenei feladat: Ritmusérzék 
fejlesztése, tiszta éneklési kép. 
fejl., mozgáskoordináció fejl. 
 
Módszer: játék, bemutatás, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hangszerek 
 
 

 Anyag: Hossztengely körüli 

gurulás 

                   

Cél: Testséma fejlesztése a 

testrészek mozgatásával, 

egyensúlyérzék fejlesztése a 

forgás utáni egyensúly 

visszanyerésével. 

 

Feladat: Gurulás 

hossztengely körül, 

eszköztartás hosszában a fej 

fölött. 

Gimnasztika. 

Levezetés. 

Játék: Krumpliültetés 

 

Módszer: beszélgetés, 

bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, szemléltetés, 

játékos cselekedtetés, 

értékelés 

 

Játék:   

Ruhaválogatás, 

csipeszelés (teregetés) 

 

Montessori 

tevékenység:  

Játék a színekkel 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Asszociációs játék-

szókincsbővítés 

Barchoba 

Megjegyzés:    



 


