
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 03. - január 07. Zöld középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés- 

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

 

Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Tél 1.  „Téli ünnepek” 
 

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: „Téli ünnepek otthon”  

Technika: Élményrajz 

Cél: alaklátás, formaállandóság 
erősítése, szem- kéz koordináció, 
finommotorika, testséma fejlesztés 

 
Feladat: rajzolják le az ünnepi 
élményeiket (karácsonyfájukat, 
családtagjaikat, a kapott ajándékot…) és 
a környezetet 

 
Differenciált fejlesztés: igény és 
szükség szerinti irányítás, ötletadás a 
gyerekek egyéni képességeket 
figyelembe véve. Montessori háromszög 
rajzsablonok segíthetik a fenyőforma 
kialakítását. 

 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

 
Eszköz: rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, 
Montessori rajzsablonok 

Anyag: Pálfalvi Nándor  
Karácsony versismétlés 

 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
érzelmi nevelés- ünnepi hangulat 
felelevenítése 
Feladat: a vers pontos 
szövegtudásának elősegítése a 
gyakorlássa 
lMódszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés, 
 
 
Eszköz: hívókép, csengettyű 

Anyag: Móra Ferenc: A didergő 
király (Gyisz 276. o.) új mese  

 
Cél: Irodalmi érdeklődés felkeltése, 
mesehallgatóvá nevelés. Esztétikai, 
erkölcsi érzelmek megerősítése.  
Feladat: Móra Ferenc 
klasszikus verses meséjének 
megismerése Szókincsbővítés, 
figyelem fejlesztése 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: a mese illusztráció, 
dramatikus jelmezek, korona 
 

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: 
Karácsonyi dalok ismétlése:  
 
Suttog a fenyves… ÉNÓ. 234. 
Kis karácsony …Törzsök 128. 
Fehér Karácsony… 

 
 
Cél: zenehallgatóvá nevelés a 
zenei élmény átadásával 

 
Zenei feladat: egyenletes 
lüktetés érzékeltetése 
ritmusbotokkal az ismert 
dalokon, hangszerhasználat 
gyakorlása 

 
 
Módszer: Ismétlés, 
megerősítés, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 

 
Eszköz: ritmusbotok, 
csengettyűk, ünnepi CD 

 
Zenehallgatás: Vivaldi 
Tél-CD. 

Anyag: Halmazok 

számosságának 

megállapítása számlálással 

Cél: Tőszámnév gyakorlása, 

megerősítése számlálás során. 

Feladat: Halmazok rendezése 

számosságuk szerint. 

Hozzátevés, elvevés, 

ugyanannyivá tétel 

műveleteinek gyakorlása a 

játékos cselekedtetések során. 

Módszer: utasítás, játékos 

egyéni és mikro csoportos 

tevékenykedtetés, 

differenciálás, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: csoportszoba tárgyai, 

játékeszközei 

Anyag: Mászás előre, hátra 

sávokban babzsák csúsztatással. 
 

Babzsák gyakorlatok, tartásjavító 

torna elemek babzsákkal. 

Játék: futó, ügyességi játékok 

babzsákkal 

Cél: nagymozgás és finommozgás 

fejlesztés, térpercepció, testséma 

fejlesztés. 

Feladat: nagymozgás fejlesztés 

mászásokkal, finommotorika, szem- 

kéz, szem-láb koordináció fejlesztése 

a babzsák gyakorlatok végzésével. 

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, hibajavítás, 

differenciálás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: babzsák, karika, kötél 

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? 

Megjegyzés:    



 

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

 

Külső világ tevékeny megismerésére 

nevelés-környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

 Anyag: Tél 2. “Madarak, csíráztatás  

hajtatás”- növényfejlődés feltételei 
Cél: Madarak téli életéről, gondozásáról 

ismeretek megerősítése. Új ismeretek 

szerzése a növényfejlődés feltételeiről. 

Feladat: madáreleség fűzér készítése, 

elhelyezése az udvaron és az erkélyen 

lévő madáretetőnkbe. Ismerkedjenek az 

idelátogató madarakkal, figyeljék meg 

külső jellemzőiket, táplálkozásukat, 

életmódjukat. Figyeljék meg a téli 

csíráztatás és hajtatás munkálatait és 

folyamatát. Szerezzenek ismereteket a 

növényfejlődés ismereteiről. 
 

Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

megfigyeltetés, beszélgetés, 

ismeretnyújtás, képolvasás, játékos 

cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: madarakról képek, madáreleség, 

madáretető, cserép, föld, magvak, víz, 

hagyma, vatta, kislapát 

 
Házhoz jön a Vadaspark- Még mindig 

fagy…Mivel töltik az idejüket télen az erdő 
állatai? Hogyan vészelik át a hosszú telet? 

 

Anyag: “Hóember” 

Technika: mintázás 

Cél: finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejlesztése, vizuális fantázia, 

belelátó képesség elősegítése 

Feladat: a gömbölyítés technikájának 

gyakorlása, megerősítése a 

hóemberforma kialakításával. Tiszta, 

kitartó tevékenységvégzésre szoktatás. 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, önálló tevékenykedtetés, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

 
Differenciált fejlesztés: az ügyesebb 
gyerekektől részletekre is kiterjedő 
mintázást várunk el. 

 
Eszköz: gyurma, gyurmaalátét, viaszos 

vászon, karton, piros szívószál, seprű 

szálak 

Anyag: Gazdag Erzsi: Hóember –
új vers  (Óperencia internetes 
forrás) 

 
Cél: irodalmi élménynyújtás, érzelmi 
nevelés 
 
Feladat: a vers pontos szövegének 
bemutatása.   A téli hangulat 
megéreztetése, a tél jellemzőinek 
kiemelése a verssel. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: téli kép 

Anyag: Móra Ferenc: A didergő király 
(Gyisz 276. o.) ismétlés  

 
Cél: Irodalmi érdeklődés felkeltése, 
mesehallgatóvá nevelés. Esztétikai, 
erkölcsi érzelmek megerősítése.  
Feladat: Móra Ferenc klasszikus 
verses meséjének ismétlése.  
Szókincsbővítés, figyelem fejlesztése 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: a mese illusztráció, dramatikus 
jelmezek, korona 
 

Megjegyzés:   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

 

 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés- 

matematikai nevelés 

 
Mozgás - testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 

Anyag: Ha-ha –ha havazik új 
mondóka (Szöveggyűjtemény)  
Recse,recse… új dal ÉNÓ132. 
Ismétlés:  
Hely a sályi … 
Tüzet viszek… 

Cél: Zenehallgatóvá nevelés, zenei 

képességek fejlesztése 

Zenei feladat: Tempótartás óvónő 

vezetésével. 
 

Módszer: Bemutatás, ismétlés, 

megerősítés, gyakorlás, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: hóember fejdísz, 

báb,CD. 

Zenehallgatás: Vivaldi Tél-

CD. 

Anyag: Geometriai alakzatok. 

Téglalap, téglatest 
 

Cél: matematikai fogalmak és 

ismeretek szerzése 

Feladat: a téglatest és a téglalap 
tulajdonságainak megerősítése 
különbségeik megláttatásával, 
összehasonlításukkal. 
Kisebb, nagyobb ugyanakkora 
fogalmának megtapasztalása, 
megerősítése. 
Montessori: Piros rudakkal, Barna 

hasábsorral tevékenykedés 
 

Módszer: utasítás, játékos egyéni 

és mikro csoportos 

tevékenykedtetés, differenciálás, 

hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: téglatestek, téglalapok 

papírból kivágva, csoportszoba 

tárgyai, testek 

Anyag: egyensúlyozó járás 

székeken, székről székre 

átlépések 

Játék: farkas fogó 
 

Cél: nagymozgás és 

finommozgás fejlesztés, 

térpercepció, testséma 

fejlesztés. 

Feladat: Nagymozgás 

fejlesztése, lábizomzat 

fejlesztés, szem- láb koordináció 

fejlesztése székről-székre 

lépéssel. Testséma fejlesztése. 

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, hibajavítás, 

differenciálás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: székek, zsámoly, 

padok 

Fejlesztő: Memória játék  
kirakó téli képek 

 

 
 
 
Montessori: 
Piros rudak- ismétlés 
Barna hasábsor- új 
eszköz bevezetése 

 

 

 

Anyanyelvi: Találós 
kérdések a tél 
témakörből. -
https://ovisvilag.blog.hu/2
009/01/09/teli_talalos_ker
desek_ovodasoknak 

 

Megjegyzés:    



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

2022. január 17.- január 21. Zöld középső csoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére 

nevelés-környezeti nevelés 
Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Tél 3. “Téli természet, 
időjárás” 

 

Cél: Ismeretek nyújtása és bővítése 

a téli  természetről, időjárásról.  

Feladat: Figyeljék meg az óvoda 
kertjében a téli természetet, 
időjárást.  Felhívjuk figyelmüket a tél 
szépségeire.  
- Verbális fejlesztés, szókincsbővítés 

 
Módszer: szemléltetés, 

bemutatás, megfigyeltetés, 

beszélgetés, ismeretnyújtás, 

képolvasás, játékos 

cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: téli képek, naptár, tab le t  
képeskönyvek, évszakóra,   

 

Anyag: “Madáretető madarakkal” 
 

Technika: kézimunka (formakirakás, 
ragasztás, rajzolás vagy festés)) 

 

Cél: A ragasztás technikájának 

gyakorlása különböző anyagokon. Sablon 

és szabad kézi rajzolás, formakirakás 

megerősítése. 

Feladat: Formakirakás és ragasztás után a 

madár sablon körberajzolása vagy szabad rajz 

alapján madarak ábrázolása.   

Differenciált fejlesztés: Formakirakás és 

ragasztánásnál, sablon rajznál, igény és szükség 

szerinti irányítás, segítségadás a gyerekek 

egyéni képességeket figyelembe véve.Módszer: 

bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, megerősítés, 

segítségnyújtás, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

 
Eszköz: spatulák, ragasztó, madársablon, 

színes ceruza, festék , papír, viaszosvászon 

Anyag:  Nemes- Nagy Ágnes: 
Hóesésben- Új vers 
https://egyszervolt.hu/vers/hoesesben.ht
ml 

 
Cél: új vers elsődleges rögzítése, 

szókincsbővítés 
Feladat: a tél jellemzőinek és a madarak téli 

életmódjának kiemelése a versekkel 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: téli kép, madár ujj báb 

Anyag: Német-Vas Katalin: Téli mese – új 
mese-
https://felelosszulokiskolaja.hu/babahaz/nemet-
vas-katalin-teli-mese 

 
Cél: irodalmi élménynyújtás, beleélő 

képesség- képzelőerő fejlesztés 
Feladat: a téli időjárás az állatok téli 

életmódjának, táplálkozásának 

bemutatása a mese történetén 

keresztül. Érzelmi nevelés: jószívűség, 

testvériség  kiemelése. 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: mese képei 

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: 
Éni péni (ÉNO: 29)- új mondóka 
Ismétlés:  
recse,recse… 
Elvesztettem…. 
Tekeredik a kígyó…. 
 
Cél: az új mondóka elsődleges 
elsajátítása, az ismétlő dalok és 
mondókák szövegének, ritmusának, 
játékmódjának megerősítése 
gyakorlással. 

 

Zenei feladat: ritmusérzék 
fejlesztés: gyors-lassú érzékeltetése 
mondókában, dalos játékokban 

 

Módszer: Bemutatás, ismétlés, 

megerősítés, gyakorlás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: hóember és tűz fejdísz 
 

Zenehallgatás: Téli CD 

Anyag: Halmazok számosságának 
megállapítása becsléssel és 
számlálással 

 

Cél: számolási képességek 
fejlesztése, matematikai fogalmak 
erősítése 

 

Feladat: Tőszámnév gyakorlása, 
megerősítése számlálás során. 
Halmazok rendezése számosságuk 
szerint. Hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel műveleteinek 
gyakorlása a játékos cselekedtetések 
során. 

 

Módszer: ismeretek nyújtása, 
megerősítése, gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, bemutatás, 
szemléltetés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: csoportszoba tárgyai, 

játékeszközei 

Anyag: Hossztengely körüli 

gurulás 

Játék: futójáték 

eszközhordással 

Cél: nagymozgás fejlesztés, 

a hossztengelykörüli gurulás 

technikájának gyakorlása, 

megerősítése 

Feladat: egyensúlyérzék, 

testséma, szem- kéz- láb 

koordináció fejlesztése 

Módszer: utasítás, 

gyakorlás, megerősítés, 

hibajavítás, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: tornaszőnyeg, 

szalagok, padok, alagutak 

Fejlesztő: 
„Találd ki hol lakik!”- 
párosító játék 
bevezetése 

 

 

 

 

 

Montessori: 
csíráztatás, hajtatás, 
növénygondozás, 
madarak etetése- 
környezetvédelem 

 

 

 

Anyanyelvi: Repül 

a, repül a… 

anyanyelvi játék 

Megjegyzés:    



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

 

2022. január 24. – január 28. Zöld középső csoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére 

nevelés-környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Tél 4. . Téli természet, időjárás, 

téli öltözködés /helyszíni foglalkozás/ 
 

Cél: Ismeretek nyújtása és bővítése a 

télről: a természetről, időjárásról, az 

öltözködésről. 

Feladat: A séta során figyeljék meg az 
időjárást, a téli természetet, a hideg 
hatását a növényeken. Felhívjuk 
figyelmüket a tél szépségeire, jellemzőire 
és a téli öltözködési módokra- a réteges 
öltözködés kiemelésével. 
- Verbális fejlesztés, szókincsbővítés 

 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 

megfigyeltetés, beszélgetés, 

ismeretnyújtás, képolvasás, játékos 

cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: téli képek, naptár, 

képeskönyvek, évszakóra, téli 

ruhadarabok, öltöztető baba és 

ruhatára 

Anyag: Sál, sapka, kesztyű sablon 

díszítése sormintákkal, fonallal 
 

Technika: festés csíkozással, díszítő 

munka 
 

Cél: festéssel való csíkozás technikájának 

megismerése 

Feladat: precíz ecsethasználatra való 

szoktatás, tiszta - pontos munkavégzés 

Differenciált fejlesztés: igény és szükség 

szerinti irányítás, ötletadás a gyerekek egyéni 

képességeket figyelembe véve. 

Sorminta kialakítása tetszés szerint. (kettő, 

három, négy szín felhasználásával) 
 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

 
Eszköz: viaszosvászon, ecset, tempera 3 

színben, színes fonal, olló, lyukasztó, 

kéztörlő 

Anyag:  Nemes- Nagy Ágnes: 
Hóesésben- Ismétlő vers 
https://egyszervolt.hu/vers/hoesesbe
n.html 

Cél: irodalmi élménynyújtás, érzelmi 
nevelés 
Feladat: a vers pontos szövegének 
gyakorlása.  A tél jellemzőinek és a 
madarak téli életmódjának kiemelése a 
versekkel 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
szemléltetés,beszélgetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: téli kép, madár ujj báb 

Anyag: Egérke piros szegélyes kék 
kabátja - új mese -
http://gyerekmanok.gportal.hu/gindex.php?p
g=33484393 

Cél: irodalmi élménynyújtás, beleélő 

képesség- képzelőerő fejlesztés 
Feladat: Önzetlenség, szeretet és  a 

t,éli időjárás összefüggéseinek  

bemutatása a mese történetén 

keresztül. Érzelmi nevelés: 

jószívűség, gondoskodás   

kiemelése. 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: mese képei 

Megjegyzés:   

https://egyszervolt.hu/vers/hoesesben.html
https://egyszervolt.hu/vers/hoesesben.html


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: Hóember, 
hóember… (ÉNO. 248)  
 Új dal 
Ismétlés: Tüzet viszek… 
(ÉNO. 102.) 
Hahaha havazik… 
Éni péni… 
 
Cél: Zene szeretetére 
nevelés. Az új dalos játék 
elsődleges elsajátítása, 
ismétlő dalok megerősítése.  
Feladat: Hallásfejlesztés: 
halk – hangos gyakorlása, 
érzékeltetése ismert dalokon, 
mondókákon  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés  
Eszköz: lapát, krepp papírból 
tűz (piros, narancssárga), 
hóember fejdísz  

Anyag: Geometriai alakzatok 
Téglalap, téglatest 

 

Cél: Ismeretek bővítése, 
fogalomalkotás alakítása, 
fejlesztése.(kisebb, nagyobb, 
ugyanakkorra) 

 

Feladat: a téglatest és a téglalap 
tulajdonságainak megerősítése 
különbségeik megláttatásával, 
összehasonlításukkal. Kisebb, 
nagyobb ugyanakkora fogalmának 
megtapasztalása, megerősítése 

 

Módszer: Játékos cselekedtetés, 
gyakorlás, utasítás, hibajavítás, 
becslés, számlálás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: téglatestek, téglalapok 

papírból kivágva, csoportszoba 

tárgyai, játékeszközei 

Anyag: Átlépések 40-50 cm széles 

szerekről szerekre 
 

Átlépések szerekről szerre 

kendővel a kézben oldalirányú 

haladással, majd ellenkező 

irányba. 

Játék: Mókusfogó 
 

Cél: állóképesség, nagymozgás, 

összerendezett mozgás elősegítése 
 

Feladat: egyensúlyérzék fejlesztése 

a szerekről szerekre való átlépéssel, 

térpercepció erősítése 

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, hibajavítás, 

differenciálás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: padok, zsámolyok, kendők 

Fejlesztő: 

Geometriai 

alakzatok filctábla 

lépegető-

mozgásos játék 

Szimulációs 

játék: téli 

ruhavásár- 

 

 

Montessori: Piros 
rudak- Barna 
hasábsor-ismétlés 
 

 
Anyanyelvi: Találós 
kérdések a tél 
témakörből. -

https://ovisvilag.blog.hu/
2009/01/09/teli_talalos_
kerdesek_ovodasoknak 

 

Megjegyzés:    

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

 

2022. január 31. – február 04. Zöld középső csoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére 

nevelés-környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) 

Anyag: Tél 5. Téli örömök és téli 
sportok 

 
Cél: A téli természet szépségeinek 
megfigyeltetése, játék a hóval, jéggel az 
óvoda udvarán  
 
Feladat: - A hóval való játékok, kísérletek 
hóval, jéggel. Téli sportlehetőségek 
megbeszélése, képolvasások, 
élménybeszámolók által. Meséljenek az 
általuk ismert téli sportokról, átélt 
élményeikről. 

 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, beszélgetés, ellenőrzés, 
játékos cselekvések, kísérletek 

 

Eszköz: télről, téli sportokról, 

játékokról képek, képeskönyvek, 

hólapát, vödör, színes festék, 

homokozó formák a kísérlethez 

Anyag: Téli kép 
 

Technika: kézimunka: papírgyűrés, ragasztás 
 

Cél: kézügyesség, szem-kéz koordináció, 

finommotorika fejlesztése a kézimunka során 

Feladat: a tél hangulatának és jellemzőinek 

megjelenítése a közös képen, alkalmazkodó- 

együttműködő képesség, kitartás erősítése 
 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, önálló tevékenykedtetés, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

 
Differenciált fejlesztés: az ügyesebb 
gyerekektől precízebb ragasztást, 
papírgyűrést és kitartást várunk el. 

 

Eszköz: színes krepp papír, tálkák, ragasztó, 
karton, hóember, fenyőfa, madáretető sablonok 

Anyag: Gazdag Erzsi: 
Hóember –ismétlés 
(Óperencia internetes forrás) 

Cél: irodalmi élménynyújtás, 
érzelmi nevelés 
Feladat: a vers pontos szövegének 
gyakorlása.  A téli hangulat 
megéreztetése, a tél jellemzőinek 
kiemelése a verssel. 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: téli kép 

Anyag: Egérke piros szegélyes kék 
kabátja ismétlés 
http://gyerekmanok.gportal.hu/gindex
.php?pg=33484393 

 
Cél: irodalmi élménynyújtás, beleélő 

képesség- képzelőerő fejlesztés 
 

Feladat: Érzelmi nevelés: 

jószívűség, testvériség  

kiemelése. 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: mese képei 
 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: Itt ül egy kis kosárban (ÉNÓ143) 
új dal 
Ismétlés  
Hóember.. 
Recse,recse…  
Hahaha havazik…  
 

Cél: Az új dalos játék elsődleges 
elsajátítása, a tanult dalos játékok 
szövegének, ritmusának, dallamának, 
játékmódjának megerősítése  
 
Feladat: hallásfejlesztés: magas- 
mély érzékeltetése a dalokban  
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: lapát, krepp papírból tűz 
(piros, narancssárga), hóember 
fejdísz  

Anyag  

 

Anyag: Halmazok bontása 
részhalmazokra. 
Halmazok egyesítése. 
Halmazok összehasonlítása 
becsléssel, párosítással. 

 

Cél: a párosítás módjának 
gyakorlása 

 

Feladat: Halmazok 
számosságának megállapítása 
becsléssel, számlálással, 
-Tőszámnév gyakorlása 5-ig, 
- bontás és egyesítés 
műveleteinek 
gyakoroltatása, 
- összehasonlítások és 
különbségek észrevétele 
halmazok képzése közben 

 

Módszer: Játékos cselekedtetés, 
gyakorlás, utasítás, hibajavítás, 
becslés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 

 

Eszköz: Minimatt eszközei 

Anyag: Hossztengely 
körüli gurulás 
Szalaggyakorlatok 
Futó-fogójátékok szalaggal 

 

Cél: egyensúlyérzék , 
testséma, szem- kéz- 
láb koordináció 
fejlesztése 

 

Feladat: a hossztengely 

körüli gurulás 

technikájának gyakorlása, 

megerősítése 

Módszer: utasítás, 

gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, 

segítségadás, hibajavítás, 

bemutatás, bemutattatás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: szivacsos szőnyeg, 

szalagok, zsámolyok, pad 

Fejlesztő: 

Különböző fajtájú 

papírból  

papírlabda gyúrása, 

azokkal 

célbadobás.  

 

Montessori: Fakeretek: 
gombolós, tépőzáras, 
fűzős, cilinderek 
szabályok ismétlése 
 

 
Anyanyelvi nevelés: 
Mondd úgy, ahogy én!/ 
Mondd 
hangosabban/halkabba
n! – utánzó játék 
 

Megjegyzés:    

 


