
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 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022.február 07 - 11. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag                                            
Testünk 2. – Érzékszervek és funkcióik 
 

Cél: Látás, hallás, ízlelés, szaglás fejlesztése. 

Tanulják meg mik azok az érzékszervek, mire 

valók. 

 

Feladat: Sorolják fel a fejen található 

érzékszerveket, beszéljenek azok feladatáról, 

védelméről. Montessori érzékelést – észlelést 

fejlesztő eszközeivel játékos cselekedtetés. 

 

Módszer:   beszélgetés, képolvasás, 

ismeretnyújtás, szemléltetés, kezdeményezés 

tapasztalatszerzés megfigyelés útján. 

 

Eszköz: képek, tükör, sós-édes víz, tálkák 

 

 

Téma 
 Farsangi szemüveg, álarc készítése  

 

Cél:  A  gyerekek egyéni fejlettségi 

szintjüknek megfelelően képi, plasztikai 

kifejezőképesség birtokába juttassanak, 

alakuljon ki bennük a rendező, komponáló, 

térbeli tájékozódó képesség, fejlődjön  

színképzetük.                                           

Feladat:  esztétikai érzék elősegítése, 

tiszta munkára szoktatás a felületfestés, 

díszítés során.  Szem-kéz koordináció, 

finommotorika fejlesztése  

Differenciált fejlesztés: Igény és szükség 

szerinti irányítás, ötletadás, segítségnyújtás 

szóban és tevőlegesen a gyerekek egyéni 

képességeit figyelembe véve.                                                                   

Módszer: feladatadás, szemléltetés, 

bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, 

értékelés                                                   

Eszköz:  rajzlap, ragasztó, festék, olló, 

színes papír 

 

 

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 

 

Anyag – mese új 
A korcsolyázó mackó  
/Ezüsthegedű 14.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 

 
Megjegyzés Megjegyzés 

 

 

Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022.február 07 - 11. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - ismétlés 
 
-Tekeredik a kígyó ÉNÓ:                               
- Itt a farsang......ÉNO 303.              
- Mackó, mackó…ÉNO 203. 
- Hegedül a kisegér..... ÉNO 
 
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 
Karikagyakorlatok 

Főrész: 
Futás 1-2 karikasoron 

keresztül, elrugaszkodás egy 

lábról, talajfogás két lábbal 

karikában.                               

Játék: futó, fogó játékok 

karikák felhasználásával 

Cél: Térpercepció fejlesztése a 

különböző téri irányok és 

helyzetek észlelésével           

Feladat: egyensúlyérzék , 

nagymozgások, kar és 

lábizomzat erősítése, testséma 

fejlesztése, térpercepció 

fejlesztése, szem – láb 

koordináció fejlesztése. 

Módszer: gyakorlás, 

bemutatás, magyarázat, 

megerősítés, hibajavítás, 

segítségnyújtás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés                        

Eszköz: karikák 

Fejlesztő: 

Fánkot sütünk a 
babaszobában 
 
C: farsangi hangulat 
megteremtése, hagyományok        
F:ismeretadás a sütemény 

alapanyagairól. 
 
 
 
Montessori: 

Érzékszervek és funkcióik 
 
C: Új eszköz iránti 
érdeklődés felkeltése 
F: Finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése 

 
 
Anyanyelvi 

farsanggal kapcsolatos 
szavak gyűjtése                       

C: beszédfejlesztés                
F: szókincsbővítés, figyelem, 
emlékezet fejl. 

 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 
 
 
 

Megjegyzés 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022.február 14 - 18. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Ünnepek – Farsang:  
„Aki szeret bolondozni, kapja magára a 
maskaráját!” 
 „Mi leszek?” 
 
Mohai Tikverőzés ősi magyar farsangi 
hagyományának megtekintése (videó) 
https://www.youtube.com/watch?v=B5ucQzI3HT4 
 

Cél: Hagyományápolás, érzelmi nevelés. 

 

Feladat: Farsangi ünnepség hangulati 

előkészítése, az örömteli részvétel elősegítése. 
Szókincsbővítés: jelmezes mulatság, maskara, 
téltemetés, télkergetés, farsangi játékok, beöltözés. 
Érdeklődésük felkeltése a hagyományok ápolása 
iránt, régi, őrzött népszokás bemutatásán 
keresztül. 
 

Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, szabály-, 

és szokásalakítás, megfigyelés, egyéni és 
mikrocsoportos tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, differenciálás 
 

Eszköz: IKT eszköz: laptop 

 

Téma 
Farsang – Harlekin baba alap díszítése, 
felöltöztetése egyéni elképzelés alapján 
- újfestés a vonalakon 
- díszítés rajzolással, színezés 
- szemüveg: színezése 

 
C: Esztétikai nevelés.  

 

F: Színek felismerése, megnevezése. Figura 

mozgásának követése vonalakon; a 
különféle vizuális technikák gyakorlásával 
finommotorika, alak-háttér - térészlelés 
fejlesztése síkban. Képalkotás során szín-, és 
arányérzék alakítása. Differenciálással, 
választással sikerélmény biztosítása a 
képességek szerinti bekapcsolódással, egyéni 
döntés alapján. Szókincsbővítés: harlekin; bohóc, 
figura 
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 

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

 
E: színes papírcsíkok, ragasztóstift, filctoll, olló, 

alaplap a figura vonalrajzával 
 

Anyag – bábjelenet új 
T. Aszódi Éva: Hogyan festette 

be egymást a holló meg a 

bagoly (nepmese.hu) 

C: Beszédfejlesztés, 

ismeretbővítés. 

F: A mesével a figyelem, 

emlékezet, koncentráció fejl-se. 
Annak megéreztetése, hogy a 
segítséggel mindig igyekezzünk 
örömet, jobb kedvet szerezni 
egymásnak. Szókincsbővítés: 
ráállott. 
M: kezdeményezés, bemutatás 
beszélgetés 
E: holló és bagoly kesztyűbáb 

Anyag – egyéni versgyakorlás 
Lévay Erzsébet: Farsang napján 
Sarkady Sándor: Kikiáltó 
C: Anyanyelvi nevelés 

F: Zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók tiszta ejtésének 
elősegítése igényes irodalmi 
anyaggal. Érzelmi nevelés, 
hangulati előkészítés a verseken 
keresztül, Halk hangos gyakorlása 
beszéddel. Képességek szerinti 
szöveg-pontosítás egyéni gyak. 

M: kezdeményezés, egyéni és 

páros gyakorlás, differenciálás, 
értékelés, megerősítés, ellenőrzés 
E: farsangi kép  

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5ucQzI3HT4


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022.február 14 - 18. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 

 

 

 

 

 
Farsangi mulatság  

okán elmarad 

  
 
 
 
 
 
 
 

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  
irányváltoztatással. 

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: 
Terem-, ajtó-, és faliújság 
díszítése, rendezés közösen. 
C: Váljék igényükké a  
méret, a funkció és ízlésesen 
kialakított környezet képe. 
F: Vegyék észre a színek, 
nagyság, forma, funkció 
szerinti látványra törekvést – 
figyelem, koncentráció 
fejlesztése, matematikai 
ismeretek megalapozása. 
 
Montessori: 
Magok öntögetése, 
kanalazása (tölcsérrel) 
üvegbe 
C: Mozgásfejlesztés 
F: Koncentrálással, 
pontossággal figyelem, 
finommotorika fejlesztése; 
türelemre, kitartásra nevelés. 
M: egyéni cselekedtetés 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtés - farsang 

C-F: Szókincsbővítés, 

figyelem-, koncentráció és 
verbális fejlesztés. 

M: mikrocsoportos játék 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 
 

Megjegyzés 

 

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022.február 21 - 25. Kék kiscsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag                                            
Tél - Rendszerezés 

 

Cél:  A télről szerzett ismeretek, tapasztalatok 

felelevenítése, megerősítése, rendszerezése. 

Tudják megnevezni a tél ünnepeit. 

Feladat: A hideg hatása a növényeken. A tél 

szépségei. Védekezés a hideg ellen (fűtés, 

öltözködés). Madarak élete télen.  Téli sportok                                                                 

Szókincsbővítés, képolvasás. 

Módszer:  Cselekedtetés, beszélgetés, képek 

nézegetése, megfigyelés, kezdeményezés. 

Eszköz:  téli képek, téli album IKT eszköz 

 

 

 

 

Téma 
 Madáretető és vendégei 

 

Cél: a közös alkotásban minél több 

gyermek vegyen részt. Az örömteli 

tevékenység megteremtése. 

Feladat:. fantázia fejlesztése, 
kézügyesség fejlesztése – a ragasztás 
technikájának gyakorlása 

Módszer:   kezdeményezés, 

feladatadás, szemléltetés, bemutatás, 

gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés                                                    

Eszköz: rajzlap, színes papírcsíkok 
ragasztó, színezhető kivágott madarak. 

Anyag – új vers, mondóka 
Szűcs Imre: Február                               
Jer, jer kikelet, seprűzd ki a hideget. 

Ereszd be a mekeget, dideregtünk eleget!                      

Cél: emlékezet, pontos 

szövegtudás fejlesztése. Irodalmi 

élmény nyújtása.                                

Fel: a tél jellemzőire, a tavasz 

közeledtére utalás a vers, 

mondóka  kapcsán.                    

Módszer: kezdeményezés, 

bemutatás, magyarázat, szemléltetés, 

gyakorlás                                        

Eszköz: Hóember báb 

Anyag – új mese 
Fésűs Éva: A pajkos napsugár 
/Ezüsthegedű 1    .o./                                                                 

Cél:  az irodalmi érdeklődés 
felkeltése, változatos irodalmi 
élmények nyújtása során.                                                
Feladat: Téli időjárás, téli hangulat 
múlásának, a tavasz közeledtére 
utalás a mesében.                             
Módszer: kezdeményezés, 
mesehallgatás                                       
Eszköz: napocska báb 

Megjegyzés Megjegyzés 

 

Megjegyzés 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022.február 21 - 25. Kék kiscsoport 
 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag - új dal 
Aki nem lép....ÉNO 81. 
Ism:  
-Tekeredik a kígyó ÉNÓ:                                      
- Mackó, mackó…ÉNO 203. 
- Hegedül a kisegér..... ÉNO 
- Kis kacsa fürdik – ÉNÓ 124. 

 
Kfejl: halk – hangos gyakorlása 
énekhanggal, meneteléssel, 
hangszerek használatának 
gyakorlása 

Zh: Mi szél hozott... – 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 
Egyensúlyozó járás különböző 
szereken 

Főrész: Egyensúlyozó járás 
rézsútos padon 
Játék: futójátékok padok 
felhasználásával 

Cél:  Nagymozgások, kar-, és 

kézizomzat fejlesztése.          

Feladat: egyensúlyérzék 
fejlesztése térpercepció 
fejlesztése a különböző téri 
irányok és helyzetek 
észlelésével 

Módszer:  gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségnyújtás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés                                         

Eszköz: pad, szekrény, 
zsámoly, kötél 

 

Fejlesztő: 
Szimulációs játék: téli sportok 

eljátszása 

C: Nagymozgások 
fejlesztése a játék során            
F: emlékezet, figyelem 
fejlesztése 

 

Montessori: 
A  madarak etetését ábrázoló 
kép kirakása képkockákból 

C:Koncentrációra, figyelemre 
késztetés  
F: szem-kéz koordináció 
fejlesztése 
 

 
Anyanyelvi 
Érzelemjátékok- 
metakommunikációs 
gyakorlatok                                  
C: játékos mozgás 
gyakorlása                            
F:kéz és láb játékai, 
gyakorlatai /integetünk,   , 
didergünk, csendben 
tapsolunk, helyben  futunk, ../ 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 
 
 

Megjegyzés 

 

 

 



 


