
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 31. - február 04. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Farsangi előkészületek  
(„Itt a farsang haja – huj”… projekt 1. 
kezdete) 
 
Cél: Farsanghoz kapcsolódó hagyományok, 
szokások megerősítése, szókincsfejlesztés 
 
Feladat: beszélgetések a farsangi szokásokról 
(bálozás, Busójárás, csujogatók) 
- beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal 
farsangi élmények felelevenítése 
- beszélgetés a terveikről, jelmezeikről 

   - ötleteikkel, ábrázolásaikkal járuljanak hozzá 
környezetünk alkalomhoz illő díszítéséhez, 
dekorálásához 

1.  
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló 
 
Eszköz: farsangi képek, dekorálások, jelmezes 
fényképek 
 
 
 

 Anyag: „Álarcok, maszkok” 
 
Technika: kézimunka  
 
Cél: kézügyesség, kreativitás, vizuális 
fantázia fejlesztése 
 
Feladat: a kiválasztott álarc, maszkforma 
sablonjának körberajzolása, kivágása, 
díszítése rajzolással 
- díszítőérzék fejlesztés 
- megfelelő vágás, ollóhasználat 
  gyakorlása, megerősítése 
 
Differenciált fejlesztés: igény és 
szükség szerinti irányítás, szóbeli 
segítségnyújtás a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve. 
 
Módszer: egyéni tevékenység, 
sablonrajzolás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, irányítás, javaslattétel, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: sablonok, olló, filctoll, zsírkréta, 
színes ceruza, tetszés szerint, színes 
papírok 

Anyag: Farsangra buzdító 
mondókák és csujogatók 
ismétlése (középső csoportból), 
újak tanítása 
Cél: farsangi csujogató 
megtanítása, ritmusérzék fejlesztés 
Feladat: farsangi hangulat 
megerősítése 
- farsangi szokások felelevenítése 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: kép a Busójárásról 

Anyag: Ilók és Mihók - új mese  
(Benedek Elek: Háromágú tölgyfa 
139) 

Cél: az új mese megismertetése, 
humorérzék fejlesztés a 
jellemkomikumok megismerésével 
és helyzetkomikumok 
elképzelésével 
Feladat: fantázia és beleélő 
képesség fejlesztése a történet 
eseményeinek követésével 
Módszer: előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés 
Eszköz: a mese képe 

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: Új dal:  
Csizmám kopogó…ÉNÓ.308.  – 
Farsangra dalismétlések: 
Itt a farsang, áll a bál… ÉNÓ.313. 
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ.203. 
 
Cél: új dal szövegének, 
dallamának, játékmódjának, 
ritmusának tanítása, elsődleges 
rögzítése. 
 
Zenei feladat: Mozgásformák, 
térformák gyakorlása, 
megerősítése. Táncmozdulatok 
tanítása. 
Zenehallgatás: A karádi falu 
végén…- óvónő éneke  
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbot, mackó fejdísz 
 
 

Anyag: Hosszúság és 
szélesség mérése különböző 
egységekkel. Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
összeméréssel. 
 
Cél: megkülönböztető és 
összehasonlító észlelés, 
megfigyelőképesség, becslés 
érzékének fejlesztése 
Feladat: különböző 
hosszúságok, szélességek 
összehasonlítása és 
összemérése játékos 
cselekedtetéssel. Becslés, 
összemérés gyakorlása. 
Tőszámlálás 8-ig 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, gyakorlás, 
magyarázat, hibajavítás, 
értékelés, ellenőrzés, 
segítségadás 
Eszköz: szalagok, sálak, 
papírcsíkok, színes rudak, 
feladatlap  

Anyag: Járás, mászás, 
támaszugrás padon babzsák 
tolással 
 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a padon történő 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
Játék: sorverseny 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
bemutatás, bemutattatás,   
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: padok, babzsák 

Fejlesztő játék: 
Szerepjáték: 
„Farsangi fánksütés 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Színskála 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
jelmezekkel 
kapcsolatban 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 31. - február 04. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Farsangi előkészületek 
 („Itt a farsang, haja – huj”… projekt) 
 
Cél: Farsanghoz kapcsolódó hagyományok, 
szokások megerősítése, szókincsfejlesztés 
 
Feladat: beszélgetések a farsangi szokásokról 
(bálozás, Busójárás, csujjogatók) 
- beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal előző 
farsangi élményeik felevenítése 
- beszélgetés a terveikről, jelmezeikről 

   - ötleteikkel, ábrázolásaikkal járuljanak hozzá 
környezetünk alkalomhoz illő díszítéséhez, 
dekorálásához 

2.  
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló 
 
Eszköz: farsangi képek, dekorálások, jelmezes 
fényképek 
  

 

Anyag: „Ez leszek a Farsangon” 
 
Technika: festés elképzelés után 
 
Cél: emberábrázolás erősítése, testséma 
fejlesztés 

- vizuális fantázia fejlesztés elképzelés 

alapján 
 
Feladat: az elképzelt jelmezek és 
környezetünk megfestése fantáziájuk 
alapján. 
Differenciált fejlesztés: igény és szükség 
szerinti irányítás, javaslattétel, 
segítségnyújtás a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve. 
 
 
Módszer: egyéni tevékenység, festés, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
irányítás, javaslattétel, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Eszköz: vízfesték, rajzlap, törlő, ecset, 
üvegedények, viaszos vászon  

 Anyag: Sarkady Sándor: 
Farsang…- új vers tanítása  
(internetről) 
Cél: irodalmi élménynyújtás, az új 
vers szövegének megismertetése. 
Feladat: farsangi hangulat 
megerősítése a verssel, 
- farsangi szokások megerősítése 
- a vers szövegének elsődleges 
rögzítése 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Bohóc báb 
 
 
 
 

 

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:  
Dal, dalos játék, táncismétlések: 
Csizmám kopogó… ÉNÓ.308. 
Itt a farsang, áll a bál…ÉNÓ. 313.  
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ.203. 
 
Cél: Az ismétlő alkalmi dalok, 
táncok gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése. 
Táncmozdulatok tanítása. 
 
Zenehallgatás: Virágéknál ég a 
világ…- óvónő éneke 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbot, mackó fejdísz 
 

  Anyag: Járás, mászás, 
támaszugrás padon babzsák 
tolással 
Játék: sorverseny 
 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a padon történő 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
bemutatás, bemutattatás,   
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: padok, babzsák 

 

Fejlesztő játék:  
Farsangi színező 
lapok színezése 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Barna hasábsor-
ismétlés 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Jelmezek kitalálása 
csak a megadott 
magánhangzókkal: 
Pl.: indián, tündér, 
királykisasszony, 
boszorkány, bohóc, 
varázsló… 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. február 07. – 11. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 Anyag: Tél ünnepe: Farsang (02.09.) 
(„Itt a farsang haja - huj”… projekt 2.) 
 

3. Cél: Óvodai farsangi hagyományok 
felelevenítése. Szokások megerősítése. 
Télkergetés. 
 
Feladat: 
Az óvodai farsangi hagyományok felelevenítése 
beszélgetés és régi felvételek nézegetése 
során.   
 - vidám mulatozás 
- táncolás 
- jelmezverseny 
- versengések, vetélkedők 
 
Módszer: játékos tevékenységek, versengések, 
táncolások, jelmezverseny, verselés, 
mondókázás, dalolás, egyéni és csoportos 
tevékenykedtetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: jelmezek, versengések, játékos 
tevékenységek eszközei, kellékei, IKT eszközök 

Anyag: Bohóc készítése 
 
Technika: kézimunka 
 
Cél: Esztétikus alkotások létrehozása 
 
Feladat: szem – kéz koordináció, 
kézügyesség fejlesztése a hajtogatás 
által, színérzék fejlesztés 
 
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: viaszos vászon, ragasztó, olló, 
színes papír, szerpentin, színes ceruzák 
 

Anyag:  
Sarkady Sándor: Farsang…, 
Lévay Erzsébet: Farsang napján - 
versismétlések 
Cél: esztétikai- művészeti nevelés. 
A tanult versek szövegének 
pontosítása, gyakorlása. 
Feladat: farsangi hangulat 
megerősítése a versekkel, 
- farsangi szokások megerősítése 
- a versek szövegének gyakorlása 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: bohóc báb 
 

Anyag: Csujogatók farsangra… 
Cél: farsangi csujogatók gyakorlása, 
megerősítése, ritmusérzék fejlesztés 
Feladat: farsangi hangulat és 
szokások megerősítése. 
Az ismert csujogatók szövegének 
felidézése, ismétlése, megerősítése 
a közös gyakorlás során.  
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Farsangi képek 
 

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: Hopp Juliska… új dal…  
Dal, dalos játék, táncismétlések 
Csizmám kopogó… ÉNÓ.308 
Itt a Farsang, áll a bál… ÉNÓ.313. 
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ.203. 
Mondóka ismétlések: 
Azért varrták… ÉNÓ.6. 
Dirmeg, dörmög… ÉNÓ.13. 
Cél: új dal szövegének, dallamának, 
játékmódjának, ritmusának tanítása, 
elsődleges rögzítése. Az ismétlő 
alkalmi dalok, táncok gyakorlása, 
megerősítése.  
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése. 
Táncmozdulatok gyakorlása, 
ritmusérzék fejlesztése: gyors -lassú 
érzékeltetése dalokon, mondókákon. 
Zenehallgatás: Házasodik a 
tücsök…- óvónő éneke 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: ritmusbot, mackó fejdísz 

 

Anyag: Térfogatmérés 
Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
méréssel 
 

Cél: térfogatmérés gyakorlása 
játékos cselekedtetések 
tapasztalatszerzései által 
 
Feladat: Montessori: 
folyadéköntögetés különböző 
nagyságú és formájú üvegekbe. 
Montessori: Termények 
kanalazása kisebb nagyobb 
edényekbe 
 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, számlálás, 
gyakorlás, egyéni 
tevékenykedés, hibajavítás, 
utasítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Montessori: öntögetős 
és terményválogatós eszközei, 
feladatlap, tolltartó  

 Anyag: Guruló átfordulás. 
 
Cél: a gurulóátfordulás 
technikájának gyakorlása.  
Nyak és vállizomzatot erősítése, 
testi fejlettségük erősítése 
 
Játék: terpeszfogó 
 
Feladat: guruló átfordulás 
terpeszállásból és guggolásból. 
egyensúlyérzék, testséma 
fejlesztés. Izom és térészlelés 
fejlesztés.  
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gurulószőnyeg, zsámoly,  
 
 

 
 

Fejlesztő játék: 
„Farsangolás”, 
versengések 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Rajzsablonok 
formáival bohóc 
rajzolása 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
jelmezekkel 
kapcsolatban 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 07. – 11. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 Anyag: Tél ünnepe: Farsang 
(„Itt a farsang haja - huj”… projekt lezárása) 

4.  
Cél: farsangi népszokások, hagyományok 
felelevenítése, erősítése. Télkergetés. 
 
Feladat:  
 - Busójárásról szóló film megtekintése    
   laptopon. 
 - előzetes ismeretek felelevenítése 
 - vidám mulatozás 
- táncolás 
- jelmezverseny 
- versengések, vetélkedők 
 
Módszer: játékos tevékenységek, versengések, 
táncolások, jelmezverseny, verselés, 
mondókázás, dalolás, egyéni és csoportos 
tevékenykedtetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: jelmezek, versengések, játékos 
tevékenységek eszközei, kellékei, IKT eszközök 
 

 Anyag: ”Farsangoltunk az óvodában” 
 
Technika: élményrajz 
 
Cél: élmények felidézése, finommotorika 
fejlesztése, friss élmények feldolgozása, 
tervezés, kivitelezés megerősítése, 
színek használatára ösztönzés 
 
Feladat: élményeik, jelmezek, 
környezetünk megjelenítése rajzaikban 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
gyakorlás, ellenőrzés, hibajavítás, 
segítségadás, ötletadás, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, filctoll 
készlet, színes ceruza 
  
 
 
 

 

 

 

Anyag: Ilók és Mihók – 
meseismétlés 
 
Cél: a mese történetének 
felelevenítése, humorérzék 
fejlesztés a jellemkomikumok 
megláttatásával és a 
helyzetkomikumok elképzelésével 
 
Feladat: fantázia és beleélő 
képesség fejlesztése a történet 
eseményeinek követésével 
 
Módszer: előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés 
 
Eszköz: a mese képe 
 
 
 

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:  
Dalok, dalos játékok, 
táncismétlések: 
Csizmám kopogó… ÉNÓ.308 
Itt a Farsang, áll a bál… ÉNÓ.313. 
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ.203 
Hopp Juliska… 
Cél: ismert dalok szövegének, 
dallamának, játékmódjának, 
ritmusának gyakorlása.  Az ismétlő 
alkalmi dalok, táncok gyakorlása, 
megerősítése. 
Zenei feladat: Mozgásformák, 
térformák gyakorlása, 
megerősítése. Táncmozdulatok 
gyakorlása, megerősítése. 
Zenehallgatás: A, a, a, a farsangi 
napokban…- zeneovi CD 
  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mackó fejdísz,   

  
 

 Anyag: Guruló átfordulás. 
 
Cél: a gurulóátfordulás 
technikájának gyakorlása.  
Nyak és vállizomzatot erősítése, 
testi fejlettségük erősítése 
 
Játék: terpeszfogó 
 
Feladat: guruló átfordulás 
terpeszállásból és guggolásból. 
egyensúlyérzék, testséma 
fejlesztés. Izom és térészlelés 
fejlesztés.  
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gurulószőnyeg, zsámoly,  
 
 

 
 
 
 

Fejlesztő: 
Farsangolás”, 
versengések 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Öntögetős játék 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
jelmezekkel 
kapcsolatban 
  
 
 
 
 

Megjegyzés:    



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022. február 14. - 18. Piros nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tél madarai, állatai.  
Téli álmot alvó állatok. 

 

Cél: a téli álmot alvó állatokról, madarakról 
szerzett ismeretek bővítése, mélyítése. Érezzék 
át az ember felelősségét az állatokkal 
kapcsolatban. 
 
Feladat: erkölcsi nevelés: az állatokról való 
gondoskodás kiemelése. Madáretetés, 
ismerkedjenek az idelátogató madarakkal 
Figyeljék meg életmódjukat, táplálkozásukat. 
Halljanak a téli álmot alvó állatokról, 
jellemzőikről, életmódjukról. 

 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, megerősítés, 
élménybeszámoló, képolvasás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
 
Eszköz: képeskönyvek, albumok, képek, 
madáretető, magok 
 
 
 
 

Anyag: „Madáretető, madarakkal” 
                                                          
Technika: vegyes 
 
Cél: Felismerhető, esztétikus alkotás 
létrehozása. Kézügyesség, szem - kéz 
koordináció, vizuális figyelem fejlesztése. 
 
Feladat: a tetszés szerinti madár 
jellemző jegyeinek megjelenítése 
kézimunkájukban a vágás, ragasztás 
technikájának gyakorlásával, megfelelő 
ollóhasználat, sablonrajzolás, tiszta 
ragasztás megerősítése 
 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, wc papírhenger, 
ceruza, színes papír, olló, színes karton, 
ragasztó 
 

Anyag: Tordon Ákos: 
Madárszálló… - új vers tanítása  
 
Cél: esztétikai- művészeti nevelés. 
A vers elsődleges elsajátítása.  
Feladat: Téli jegyek és a madarak 
életmódjának kiemelése az új 
versben. Szókincsbővítés.                                        
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés                              
Eszköz: madár ujjbáb 

Anyag: Grimm: Holle anyó   - 
mese ismétlés (Grimm legszebb 
meséi c. könyv) 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés 
az irodalmi élménynyújtás által  
Feladat: erkölcsi nevelés: a jó és 
rossz jellembeli tulajdonságok 
megláttatása a mese történetén 
keresztül. Mesefantázia erősítése. 
Szókincsfejlesztés. 
Módszer: bemutatás, előadás, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: mese illusztrációja 
 
 

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:  
Dalok, dalosjátékok ismétlése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258.  
Ácsorogjunk…  ÉNÓ 119. 
Négy vándor jár… ÉNÓ. 318. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Mondókaismétlések: 
Dirmeg, dörmög …ÉNÓ.13.  
Madarak voltunk…ÉNÓ.46. 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
ritmusérzék fejlesztés 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés- 
kettes lüktetés érzékeltetése 
 
Zenehallgatás: Buborék együttes 
– Hócsata c. dala (youtubon) 
  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember fejdísz, tűz 
fejdísz, medvebáb, IKT eszköz 
 

Anyag: Halmazok bontása 
többfelé 9-es számkörben. 
 
Halmazok egyesítése 
hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel.  
Cél: tapasztalatszerzés 
halmazképzésről, bontásról, 
egyesítésről a játékos 
matematikai tevékenység által 
Feladat: több, kevesebb, 
ugyanannyi létrehozása, 
megállapítása becsléssel, 
számlálással halmazképzések 
során. Elvétel, hozzáadás, 
ugyan annyivá tétel gyakorlása, 
megerősítése. Tőszámlálás 9- 
ig. 
Játékos cselekedtetések 
Minimatt eszközökkel, 
Montessori: Körcikkek 
bevezetése 
Eszköz: minimatt eszközök, 
munkalap, Montessori: 
Körcikkek eszköze, feladatlap 

Anyag: Kézállás előkészítése, 
kar- és lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok 
 
Bordásfal gyakorlatok.  
Kézállás előkészítése 
csikórúgással a talajon. 
 Játék: szalagfogó 
 
Cél: a kézen állás technikájának 
elsajátítása, gyakorlása 

 
Feladat: karizmok és lábizmok 
erősítése, nagymozgás fejlesztés, 
állóképesség erősítése, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, egyensúlyérzék 
fejlesztés 
Módszer: gyakorlás, utasítás, 
bemutattatás egyéni 
gyakorlatvégzés, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: bordásfal, szőnyeg, 
szalag 
 
 

Fejlesztő játék:  
képkereső játék -
madaras 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Környezeti album 
nézegetése, állatok 
életéről télen 
 

 
 
Anyanyelvi:  
Kéz mozgásai – 
metakommunikációs 
játék 

Megjegyzés:    



 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 14. - 18. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 Anyag: Tél rendszerező 
 
Cél: a télről szerzett ismeretek megerősítése, 
rendszerezése a beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámolók által. 
 
Feladat: Ismeretek rendszerezése. 
-téli időjárás, természet, 
-téli öltözködés, fűtés, 
- téli örömök, sportok. 
- madarak, állatok élete télen. 
- csíráztatás, hajtatás 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, egyéni 
cselekedtetés, kísérletezés, megerősítés, 
képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek, képeskönyvek a télről, téli 
örömökről és sportokról, téli álmot alvó 
állatokról, téli és nyári ruhadarabok, hajtatott és 
csíráztatott növényeink 
 
 

 Anyag: „Holle anyó” - meseillusztráció 
elképzelés után 
  
Cél: Vizuális fantázia fejlesztés. Forma 
ábrázolás, felismerhető emberábrázolás 
megerősítése. Grafomotoros fejlesztés. 
 
Feladat: a mesére jellemző szereplők 
 (szorgos lány, lusta lány, Holle anyó) és 
a jellegzetes események, formák (ház, 
almafa, kemence, kút, kapu…) 
megjelenítése rajzukban. 
 
Módszer: előadás (mesélés), gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, javaslattétel, 
segítségadás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Eszköz: rajzlap, tolltartó eszközei, 
viaszos vászon 
 
 
 
 

Anyag: Hó, Hó, hóember…  
Mentovics Éva: Csizma, sapi, 
nagykabát…  versismétlések 
  
Cél: tanult mondóka és vers 
szövegének pontosítása, 
gyakorlása. 
 
Feladat: Téli jegyek, hóember és a 
téli öltözködés fontosságának 
kiemelése a versben.    
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember fejbáb, téli ruhák 
 

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: a tél témakörben tanult 
dalok ismétlés, megerősítése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258.  
Ácsorogjunk… ÉNÓ 119. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Mackó, mackó…ÉNÓ.203. 
Mondókaismétlés: 
Adjon Isten füvet, fát…ÉNÓ.1. 
 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
hallásfejlesztés 
 
Feladat: Hallásfejlesztés- 
dallamvisszhang  
 
Zenehallgatás: Mozart: 
Szánkázás… CD hallgatása 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: hóember fejdísz, tűz 
fejdísz, mackó fejbáb, kalap, 
kendő, IKT eszköz 
 

 Anyag: Kézállás előkészítése, 
kar- és lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok 
 
Bordásfal gyakorlatok.  
Kézállás előkészítése 
csikórúgással a talajon. 
Játék: szalagfogó 
 
Cél: a kézen állás technikájának 
elsajátítása, gyakorlása 

 
Feladat: karizmok és lábizmok 
erősítése, nagymozgás fejlesztés, 
állóképesség erősítése, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, egyensúlyérzék 
fejlesztés 
Módszer: gyakorlás, utasítás, 
bemutattatás egyéni 
gyakorlatvégzés, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: bordásfal, szőnyeg, 
szalag 
 

Fejlesztő:  
Téli ruhavásár-
szerepjáték 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
 
Kísérletezés hóval, 
jéggel, vízzel 
 
 

 
 
 
Anyanyelvi:  
Szókincs gyarapító 
játék: 
„Mi jut eszembe a 
télről?” 

Megjegyzés:  

 

  



 
            Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2022. február 21. – 25. Piros nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Közlekedés                                             
A gyalogos közlekedés szabályai /helyszíni 
tevékenység/ 
Szárazföldi közlekedés, szárazföldi 
járművek, KRESZ – táblák. 
 
Cél: Rögzüljenek bennük a gyalogos 
közlekedés szabályai. Szabályok tiszteletére 
nevelés.  
 
Feladat: Séták alkalmával az előző években 
szerzett tapasztalatok, ismeretek, fogalmak 
felidézése, megerősítése. Új ismeretek 
nyújtása. Ismerjék fel a számukra fontos 
jelzőtáblákat, és megtudják nevezni az utca 
részeit. 
 
Módszer: motiváció, beszélgetés, magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, ismeretnyújtás, 
játékos tevékenykedtetés, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: játék járművek, képeskönyvek, KRESZ 
– táblák, IKT eszközök 

Anyag: „Kedvenc járművem”  

Technika: kézimunka papírgyűréssel                                                 
 
Cél: tépés, 3 ujjal történő gyűrés 
technikájának erősítése, pontos 
ragasztás gyakorlása, tiszta 
munkavégzésre való ösztönzés, 
kézügyesség, szem-kéz koordináció 
fejlesztése. 
  
 
Feladat: Krepp papír tépése, 
gömbölyítése, járművek kirakása, 
vonalon pontos ragasztással. 
 
 Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, 
javaslattétel, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, műszaki rajzlap, 
olló, színesceruzák, ragasztó, krepp papír 
 
 
 

 

Anyag: Szalai Borbála: 
Jelzőlámpa… új vers 
Cél: irodalmi élmény nyújtás, az új 
vers megismertetése, tanítása, 
szókincsbővítés 
Feladat: az új vers elsődleges 
tanulása a közös együtt mondás 
során. 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
ismétlés, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: közlekedési lámpa 

 

Anyag: Biciklire szálltam… új 
mondóka 
Cél: Az új mondóka szövegének 
megismerése. 
Feladat: a mondóka játékos 
utánzással történő kísérése.  
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 
Eszköz: bicikli 
 
 

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: Új dal: János úr 
készül… ÉNÓ 214. 
Dalismétlések:  
Négy vándor jár…ÉNÓ. 318. 
Elvesztettem 
zsebkendőmet…ÉNÓ.86. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Mondókaismétlés: 
Erre kakas…ÉNÓ. 
Cél: Zenei képességek 
fejlesztése, új dal szövegének 
rögzítése, dallamának elsajátítása, 
játék módjának megismertetése 
Feladat: páros forgás, páros 
feladatvégzés, tánc gyakorlása, 
tapssal egybekötve 
Zenehallgatás: Által mennék én a 
Tiszán…óvónői ének 
 
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
Eszköz: Zsebkendő, kalap, kendő, 
kakasbáb, IKT eszköz 
 

Anyag: Sorszámok. 
Elemek sorozatba rendezése, 
számlálás 1-9-ig.  
 
Cél: tapasztalatszerzés 
sorozatba rendezésről, játékos 
tevékenykedtetésen keresztül 9-
es számkörben 
 
Feladat: Sorszámok gyakorlása 
a befőtt eltevéses 
munkalapokon. 
Játékos cselekedtetések 
sorszámok gyakoroltatásával 9- 
ig 
 
Módszer: bemutatás, 
gyakoroltatás, magyarázat, 
hibajavítás, cselekedtetés, 
hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: munkalap, minimatt 
gyümölcsök, csoportszoba 
tárgyai, bútorai, feladatlap 
 
 

Anyag: Karikagurítás padok 
között, karikahajtás futás 
közben, ugróiskola. 
 
Karika gyakorlatok 
Fogójáték karikák felhasználásával 
 
Cél: szem – kéz – láb koordináció, 
tapintásos észlelés és 
finommotorika fejlesztése a 
karikagyakorlatok során, 
térészlelés erősítése 
 
Feladat: karikavezetés sávok 
között menet közben, ugróiskola 
szabályát tartva feladatvégzés 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: karikák, padok 
  
 

Fejlesztő játék: 
KRESZ -táblákkal 
memória játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
fűzés, kötés 
gyakorlása fakereten 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
találóskérdések 
járművekről 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 21. – 25. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Közlekedés  
Légi és Vizi közlekedés 
 
Cél: Ismerkedjenek meg a légi és vízi 
közlekedés eszközeivel. 
 
Feladat: A meglévő ismeretek felidézése, új 
ismeretek nyújtása, az ismeretek rögzítése a 
tevékenységek közben. A közlekedésről 
tanultak rendszerezése. 
 
Módszer: motiváció, beszélgetés, magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, ismeretnyújtás, 
játékos tevékenykedtetés, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: barkácsoláshoz szükséges eszközök, 
CD - lejátszó, laptop, képeskönyvek 
járművekről, csoportszobai játékok 

 Anyag: „Kedvenc járművem”  
 
Technika: kézimunka -barkácsolás 
 
Cél: újrahasznosítás erősítése, domború 
felület befedésének gyakorlása, pontos 
ragasztás fejlesztése 
 
Feladat: kedvenc jármű  készítés 
sablonrajz, vágás, ragasztás 
technikájával, a jármű jellemzőinek, külső 
jegyeinek megjelenítése, kézügyesség 
fejlesztése.  
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, 
ellenőrzés, javítás, értékelés 
 
Eszköz: WC papír guriga, fehér és 
színes papírok, olló, ragasztó, filctoll 
 
 

 

 

 

Anyag: Vershallgatásra:  
Bartos Erika: Forgalom – új vers   
Cél: irodalmi élmény nyújtás, az új 
verssel. 
                                                     
Feladat: a vers bemutatása, 
ritmusérzék fejlesztés, a városi 
közlekedés és a járművek 
jellemzőinek kiemelése a költői 
képekkel, szókincsbővítés 
 
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 
 
Eszköz: album, könyvek  a 
járművekről 
 
 
 
 
 

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: Új mondóka:  
Poros úton… ÉNÓ.52. 
Dalosjátékok ismétlése: 
Négy vándor jár…ÉNÓ. 318. 
Elvesztettem 
zsebkendőmet…ÉNÓ.86. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Cél: Zenei képességek 
fejlesztése, új mondóka 
szövegének rögzítése, játék 
módjának megismertetése 
Feladat: párválasztás, páros 
forgás, gyors – lassú 
érzékeltetése, gyakorlása 
Zenehallgatás: Halász Judit: 
Helikoffer CD -ről 
  
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: Zsebkendő, kalap, kendő, 
sün báb, nyuszi báb, IKT eszköz 
 

 Anyag: Karikagurítás padok 
között, karikahajtás futás 
közben, ugróiskola. 
 
Karika gyakorlatok 
Fogójáték karikák felhasználásával 
 
Cél: szem – kéz – láb koordináció, 
tapintásos észlelés és 
finommotorika fejlesztése a 
karikagyakorlatok során, 
térészlelés erősítése 
 
Feladat: karikavezetés sávok 
között menet közben, ugróiskola 
szabályát tartva feladatvégzés 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: karikák, padok 
 

Fejlesztő:  
Horgászos játék 
 
 
 
Montessori:  
Jelzőtáblák készítése 

Montessori 

rajzsablonjai 

felhasználásával, 

körberajzolásával 

 
 
Anyanyelvi:  
Repül a, repül a… c. 
játék 
Megy a hajó a 
Dunán… 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 


