
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. január 31.- február 4. 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 – vers 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 

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. február 7. – 11. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Farsang I. 

Cél: Farsangi hagyományok, szokások 

felelevenítése, megerősítése. Érzelmi 

ráhangolódás a farsangi ünnepségre.  

Feladat: Hangulati előkészítés a környezetünk 

dekorálásával, a farsangi hagyományok, 

szokások megerősítése beszélgetés, 

képolvasás által. A gyermekek ismereteinek 

bővítése, érzelemviláguk gazdagítása a 

közelgő ünnep kapcsán. 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret, cselekedtetés, megfigyelés 

 

Eszköz: képek, könyvek, medve báb 

 

 

  

Anyag: Farsangi maszkok készítése   

Technika: festés gyürkőzés, tépés, 

ragasztás  

Cél: Finommotorika fejlesztés, szem-kéz 

koordináció fejlesztése, esztétikai érzék 

fejlesztése, Esztétikai nevelés.  

Feladat: farsangi maszkok készítése  

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 

 Differenciált fejlesztés:  
papírtányér - álarcforma  
vékony- vastag ecset  
 
Eszköz: viaszos vászon, festék, ecsetek, 
tálak, víz, papírtörlő, olló, krepp pappír, 
színes tollak, ragasztó   

 
 

Anyag: Lévay Erzsébet: Farsang 
napján – versismétlés 
 
Cél: Irodalmi élménynyújtás, vers 
szövegének felidézése  
Feladat: Közösségi érzés 
fejlesztése a közös verselés során. 
Farsangi hangulat teremtése.  
Módszer: Előadás, szemléltetés 
Eszköz: farsangi maszkok  

Anyag: Nyakigláb, Csupaháj, 
Málészáj – mese  
 
Cél: az irodalmi érdeklődés 
felkeltése, változatos irodalmi 
élmények nyújtása során. 
Feladat: koncentrált figyelem 
fejlesztése a mesehallgatás során. 
Emberi tulajdonságok megismerése, 
a jó és rossz tulajdonságok 
megkülönböztetése. 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: sík 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:  
Dalismétlés:  
Hopp Juliska… 
Itt a farsang… 
Csujogató felelevenítése:  
„ Aki nem tud táncolni, 

Menjen haza aludni! 
Lám én tudok táncolni, 
Itt maradok mulatni! „  

 
Cél: énekléssel, zenehallgatással 
zenei – esztétikai élményhez juttatás. 
Farsangi hangulat előkészítése. 
 
Zenei feladat: Mozgásformák, 

térformák gyakorlása egyszerűbb 

tánclépésekkel- sarokkoppintás, 

rugózás 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 Zenehallgatás: Gryllus: Maszkabál 
Eszköz: farsangi kellékek, cd-lejátszó, 
csörgők 

 

Anyag:  

Hosszúságmérés különböző 

egységekkel. Hosszúságok 

összehasonlítása, hosszabb, 

rövidebb, ugyanolyan hosszú. 

Cél: A fogalmak helyes 
használatának gyakorlása  
 
Feladat: Montessori piros 
rudakkal mérések. Becslések, 
mérések, ki tud nagyobbat 
lépni/ugrani. 
 
Módszer: Játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
hibajavítás, becslés, 
összehasonlítás, mérés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: Piros hasáb, szőnyeg 

Anyag: 
Mászás előre, hátra sávokban 
babzsák csúsztatással. 
Babzsák gyakorlatok, tartásjavító 
torna elemek babzsákkal. 
 
Cél: testi képességek fejlesztése, 
mozgáskoordináció elősegítése 
 
Feladat: nagymozgás fejlesztés 
mászásokkal, finommotorika 
fejlesztése a babzsák 
gyakorlatok végzésével. 
Testséma fejlesztés, térpercepció 
erősítése. 
 
Játék: Autók a garázsba 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségnyújtás differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: babzsák, karika, kötél 

Játék:   
Szerepjáték- farsangi 
készülődés  
 
 
Montessori:  
Montessori háromszög, 

körlap és ovális 

formájával. 

 
 
Anyanyelvi nevelés:                 
Ellentétpárok keresése  
Csujogatók 
Találós kérdések 

Megjegyzés: 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 14. – 18. Sárga középső csoport  

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tél ünnepei – Farsang 

Cél: Farsangi hagyományok, szokások 

felelevenítése, megerősítése. Érzelmi 

ráhangolódás a farsangi ünnepségre.  

Feladat: hagyományőrzés, népszokások 
felelevenítése a farsangi játékok során. A téli 
vitaminok fontossága, miért van szükség a 
zöldségek, gyümölcsök fogyasztására. 
Betegségek elkerülése. Gyümölcsök, 
zöldségek aszalása. 
 A gyermekek ismereteinek bővítése, 

érzelemviláguk gazdagítása a közelgő ünnep 

kapcsán. 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret, cselekedtetés, megfigyelés 

 

Eszköz: képek, könyvek, medve báb, 

aszalógép, zöldségek, gyümölcsök 

 

 

Anyag: Jelmezbál volt az óvodánkban 
 

Cél: farsangi élmények, jelmezek 
megjelenítése rajzolással, rajzolás 
emlékezetből. 
 
Feladat: testséma fejlesztés az 
emberábrázolással, emlékezetfejlesztés 
az élmények, jelmezek megjelenítésével. 
Finommotorika, szem-kéz koordináció, 
manuális képességek fejlesztése  
  
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, önálló tevékenykedtetés, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés  
Differenciált fejlesztés: az ügyesebb 
gyerekektől részletekre is kiterjedő 
rajzolást várunk el.  
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, színes 
ceruza, zsírkréta, farsangról fényképek, 
képek 
 
 

 

 

 

 

Farsangi ünnepség az óvodában  

Anyag: Lévay Erzsébet: Farsang 
napján – versismétlés 
Sarkady Sándor: Kikiáltó új 

mondóka 

Cél: Irodalmi élménynyújtás, vers 
szövegének felidézése  
Feladat: Közösségi érzés 
fejlesztése a közös verselés során. 
Farsangi hangulat teremtése.  
Módszer: Előadás, szemléltetés 
Eszköz: farsangi maszkok 

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:  
Dalismétlés:  
Hopp Juliska… 
Itt a farsang… 
Csujogató felelevenítése:  
A,a,a, a farsangi napokban… 
Brumm, brumm Brúnó… 
 
Cél: énekléssel, zenehallgatással 
zenei – esztétikai élményhez 
juttatás. Farsangi hangulat 
előkészítése. 
 
Zenei feladat: Mozgásformák, 

térformák gyakorlása egyszerűbb 

tánclépésekkel- sarokkoppintás, 

rugózás 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
Zenehallgatás: Camille Saint-
Saëns: Állatok farsangja-
Baromfiudvar 
Eszköz: farsangi kellékek, CD-
lejátszó, csörgők 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farsangi ünnepség az 
óvodában 

Anyag: Ugróiskola, 
karikagyakorlatok. 

 

Cél: Egyensúlyérzék 

fejlesztése talajfogásnál 

 

Feladat: 

Szem - láb koordináció 

fejlesztése karikába be - és 

kilépéssel, ugrással. Előkészítő 

gyakorlat: karikagyakorlatok 

futás menetirányban 1, majd 2 

karikasoron keresztül, 

elrugaszkodás l lábról, 

talajfogás két lábbal, karikában. 

 

Módszer: bemutatás, 

magyarázat, hibajavítás, 

dicséret, játékosság 

Eszköz: karikák 

Játék: Gombaszedés 

„Kudarc nélkül" 308. old. 

Játék a logikai készlettel 

„Kudarc nélkül" 309. old. 

 

 

Montessori:  

Mimó és Csipek 

környezetvédelem 

 

Montessori: Tárgyak és 

tulajdonságaik. 

Ismerjenek fel tapintás 

útján tárgyakat. 

 

 

Anyanyelvi nevelés:                   

Mire gondoltam? – 

találós kérdések 

Megjegyzés:    



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022. február 21. – 25. Sárga középső csoport  
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Testünk I. – Testrészeink és funkciói 

Cél: A gyermekek tudják megnevezni 
testrészeiket, beszélgessenek azok funkcióiról. 
Testfogalom erősítése.  
 
Feladat: Egy gyermeket körbe rajzolunk egy 
csomagolópapíron, kiszínezzük - majd közösen 
megnevezzük a testrészeket, illetve azok 
funkcióját. Képes könyveket nézünk az emberi 
testről. 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
szemléltetés, tapasztalás, bemutatás, 
cselekedtetés, dicséret  
 
Eszköz: képek, képes könyvek, 
csomagolópapír, ceruza, krepp papír, ragasztó, 
viaszos vászon, zsírkréta  

Anyag: „Én vagyok…”  
 
Technika: kézimunka  
 
Cél: Egyéni elképzelések megvalósítása, 
kreativitás, finommotorika fejlesztése. 
 
Feladat: A gyermekek jelenítsék meg a 
testrészeiket, a vágás, ragasztás technikáját 
gyakorolják. Legyenek minél önállóbbak a 
feladat végzésnél, és legyenek minél 
kreatívabbak.  
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Differenciált fejlesztés: szükség és igény 
szerint használhatóak előre készített 
sablonok 
 
Eszköz: viaszos vászon, filctoll, ragasztó, 
színes papírok, sablon, olló 

 

Anyag: Fognyűvő manócska  
 
Cél: Irodalmi élmény nyújtása, a 
betegség felismerése. 
 
Feladat: Közösségi és érzelmi 
nevelés.  
 
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: báb, könyv  

 

 

 

 

 

 

Nevelés Nélküli munkanap  

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nevelés nélküli munkanap  

Anyag: 
Halmazok tulajdonságainak 
változtatása (hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel).  
Mennyiségek összehasonlítása 
becsléssel, összeméréssel 
(kisebb, nagyobb, ugyanakkora). 
Halmazok számosságának 
megállapítása. Elemek rendezése, 
sorszámnevek 
 
Cél: Ismeretek bővítése, 
fogalomalkotás alakítása, 
fejlesztése.(kisebb, nagyobb, 
ugyanakkora) 
 
Feladat: Halmazok 
számosságának megállapítása 
számlálással. Összehasonlító 
képesség fejlesztése. Alaklátás és 
formaállandóság fejlesztése. 
 
Módszer: gyakorlás, számlálás, 
játékos cselekedtetés, hibajavítás, 
megerősítés, differenciált 
feladatadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: csoportszoba 
játékeszközei 

Anyag: Csúszás háton szer 
alatt, lendületszerzés a szeren 
függésből indítással 
 
Cél: Egyensúlyérzék fejlesztése 

támaszugrással, szerre föl-

lelépéssel. Szem-kéz koordináció 

fejlesztése. Kitartás 

megerősítése. 

 

Feladat: Járások, futások, 
padokra fel-lelépéssel, 
gimnasztika, pad alatt átbújás, 
csúszás háton a pad alatt-lábbal 
előre, fejjel előre 
 
Módszer: gyakorlás, bemutatás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés. 
 
Játék: Szalaggyűjtő- fogójáték 

Eszköz: zsámoly, bordásfal, 2 

tornapad, szalagok 

Játék:  

Baba öltöztetése, 

fürdetése 

 

 

 

Montessori: 

Érzékelés- észlelés 

fejlesztő eszközök 

ismétlése (szaglós játék, 

színpárok, 

hangzódobozok) 

 
 

 

Anyanyelvi nevelés:                  

Találós kérdések 

Barchoba 

 

Megjegyzés:    



 


