
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. január 31 – február 04. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavaszvárás - Medve és az árnyéka 

Ha a medve meglátja az árnyékát, akkor még 

hosszú lesz a tél. Mikor köszönt be a tavasz? 

 

Cél: Népi hagyományok megismerése, 
ismeretbővítés a medvék életmódjáról játékos 
formában 
 
Feladat: Beszélgetés a medvék életéről, külső 
tulajdonságaikról, táplálkozási szokásaikról, 
életmódjukról, veszélyeztetett helyzetükről. 
Állatlábnyomok közül, a maci lábnyomának 
felismerése, táplálékuk kiválasztása 
(kakukktojás játék) 
Néhány medvefajta felismerése és élőhelye: 
Barna medve, jegesmedve (Északi sark), 
óriáspanda (Kína), fekete medve (Amerika) 
(Melyik él Európában? Játék-földgömb 
nézegetése.) 
       

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés. 

 

Eszköz: képek medvékről, tablet 

 

Anyag: Medvemancs festése 

Cél: a felületfestés technikájának 
gyakorlása, megerősítése 

Feladat: Finommotorika fejlesztése a 
festés során, az ecsetkezelés által,  
szem- kéz koordináció fejlesztése, 
formaérzék fejlesztés 

Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, igény és 
szükség szerinti tevőleges 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: viaszos vászon, festékes tálkák, 

ecset, papírtányér, festék         

 

Anyag: A két kicsi bocs meg a róka 

(népmese) 

Cél: Az irodalmi élménynyújtás, 

erkölcsi érzék fejlesztése 

Feladat: Mesehallgatás 

Módszer: mese  

 

Anyag: Móricz Zsigmond: Jó a 
ropogó 

Mackó, mackó, kedves mackó, 

Hozd el nekünk a tavaszt… 

Cél: Memóriafejlesztés, a vers 
megszerettetése 

Feladat: Közös versmondás 

Módszer: bemutatás, ismétlés, 
gyakorlás, játék 

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.. (ism.) 

Mackó, mackó ugorjál (ism) 

Jön a tavasz megy a tél…(új dal) 

 

Cél: Zenei képességfejlesztés, 
Dallambújtatás előkészítése 
medvebáb segítségével 
 
Feladat: Ha látják a medvét-
közös éneklés, de ha elbújik, 
akkor csak az óvónő énekel. 
 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, értékelés 
                                                                      
Eszköz: medvebáb 
 
Zenehallgatás: Brumm, brumm 
Brúnó… 

 Anyag: Átlépések 40-60 cm széles 
sávokra 
 
Cél: Szem-láb koordináció 
fejlesztése, egyensúlyérzékelés, 
beszédértés fejlesztése, önbizalom 
növelése 
 
Feladat: Fel-, és lelépés, majd 
átlépés padról padra. Járások, 
futások, ugrások a padok között. 
Járás egyik lábbal a padon, másik a 
talajon (lábcserével). 
Játék: Fecskék a dróton 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: padok 

Játék:   

Macis kirakó 

Macis kártya - 

párkereső 

 

 

Montessori 

tevékenység:  

Szórás festett homokkal 

Homokba rajzolás 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Ajakhangok gyakorlása 

(cammog, brummog…) 

Megjegyzés:    

 



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 7. – február 11. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Farsang projekt I.  

Farsangi hagyományokkal ismerkedés 

 

Cél: A farsangi hagyományok, népszokások 
megismerése, játékos átélése. 
 
Feladat: A gyermekek ismeretinek bővítése, 
érzelmi életük fejlesztése. Társas kapcsolatok 
fejlesztése, a közösségi érzés erősítése a 
vidám tevékenységek során. A farsangi 
néphagyományokról beszélgetve, a télűzés, 
tavaszvárás tematikus feldolgozásával 
anyanyelvi nevelés, szókincsbővítés (farsang, 
jelmez, álarc, télűzés) Beszédfegyelem 
fejlesztés egymás figyelmes meghallgatásával. 
       

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, játékos 

cselekedtetés, dicséret, ellenőrzés, értékelés. 

 

Eszköz: képek farsangi álarcokról 

  
 

Anyag: Farsangi szemüveg, álarc 
készítése felületfestéssel 

Cél: a felületfestés technikájának 
gyakorlása, megerősítése 

Feladat: Finommotorika fejlesztése a 
festés során, az ecsetkezelés által,  
szem- kéz koordináció fejlesztése, 
színérzék fejlesztés, formaérzék 
fejlesztés 

Módszer: beszélgetés, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, igény és 
szükség szerinti tevőleges 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: viaszos vászon, festékes tálkák, 

ecset, rajzlap, előre kivágott farsangi 

szemüveg és álarc sablonok, kéztörlő 

         

 

Anyag: Sarkady Sándor: Farsang 

Cél: Az irodalmi élménynyújtás, a 

tréfás hangulat átélése. Farsangi 

hangulat megteremtése. 

Feladat: Figyelem fejlesztése a 

vers gyakorlása során, verbális 

memória fejlesztése 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

gyakorlás, ellenőrzés, értékelés  

 

Anyag: Csujogatók – Farsang, télűzés 
„Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni, lám 

én tudok táncolni, itt maradok mulatni.”  
„Ez alábam, ez ez ez 
Jobban járja mint emez,  
Édes lábam jól vigyázz, mert a másik 
meggyaláz.” 

Cél: az új mondóka elsődleges 
elsajátítása, ritmusérzék fejlesztés. 
szókincsfejlesztés 
Feladat: vidám hangulatkeltés az 
ünnepre, a mondóka pontos 
szövegének közös gyakorlása 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: farsangi képek, dekorációk 

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: Farsangi dalok és 

mondókák tanulása/ismétlése 

Azért varrták… (új mondóka) 

Jön a tavasz  megy a tél (ism.) 

Dirmeg dörmög a medve.. (ism.) 

Mackó, mackó ugorjál (ism) 

 

Cél: A farsang hangulatának 
megteremtése a zenei nevelés 
eszközeivel 
 
Feladat: hallásfejlesztés- halk-
hangos reláció érzékeltetése 
mondóka, ének előadásával,  
dalok elsajátítása szöveg-
dallamtudás erősítése a 
gyakorlással 
 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, értékelés 
                                                                      
Eszköz: fejdísz 
Zenehallgatás: Brumm, brumm 
Brúnó… 

 Anyag: Szökdelések, átlépések 
karikákon. Karika gyakorlatok 
 
Cél: szökdelések, átlépések, 

átugrások megfelelő technikájának 

megerősítése gyakorlással. 

Nagymozgás fejlesztés, lábizomzat 

erősítése. 

Feladat: szem-láb koordináció 

fejlesztése a karikába be és 

kilépéssel, ugrással, szökdeléssel, 

testséma fejlesztés, térészlelés 

fejlesztés: a térirányok, távolságok, 

térbeli helyzetek megítélésével. 

Játék: házkereső fogók 
Módszer: bemutattatás, bemutatás, 

differenciálás, gyakorlás, 

hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: kisebb és nagyobb karikák, 
szalagok 

Játék:   

„Készülődünk a 
Farsangra” -beöltözős, 
fejdíszes szerepjáték 
 

 

 

 

Montessori 

tevékenység:  

tapintást érzékelő 
fejlesztő játék 
titokzsákkal 
 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Hangutánzó 

gyakorlatok  

Megjegyzés:    



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 14 – február 18. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Farsang projekt II. 

Farsangi mulatság 

 

Cél: Farsangi népszokások, hagyományok 

ápolása, élményszerű megtapasztalása. 
Szociális készségfejlesztés, a közösség 
összetartozásának erősítése. 
 
Feladat: Farsangi álarcok készítése, terem 
dekorálása (papírfüzér), farsangi mulatság. 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, dicséret 

 

Eszköz: Ábrázoláshoz szükséges eszközök 

(színes papír, ceruza, zsírkréta, festék, olló, 

ragasztó), CD-lejátszó 

Anyag: Bohóc készítése papírtányérból 

Cél: Alkotás örömének átélése, 
esztétikai érzék fejlesztése 

Feladat: Bohócfej összeállítása 
ragasztással 

Módszer: magyarázat, differenciálás, 
tevékenykedtetés, játék, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, ragasztó, előre 

kivágott elemek    

 

Anyag: Drégely László: Jancsi 

bohóc  

 

Cél: Az irodalmi élménynyújtás, 

szókincsbővítés 

 

Feladat: Vershallgatás 

 

Módszer: bemutatás 

 

Anyag: Sarkady Sándor: Farsang 
(ism.) 

Mackó, mackó, kedves mackó, 

Hozd el nekünk a tavaszt…(ism.) 

Cél: Memóriafejlesztés, a vers 
megszerettetése 

Feladat: Közös versmondás 

Módszer: bemutatás, ismétlés, 
dícséret 

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 a farsang… 

Dirmeg dörmög a medve.. (ism.) 

Mackó, mackó ugorjál (ism) 

Jön a tavasz megy a tél…(ism.) 

 

Cél: Zenei élménynyújtás, 
szociális nevelés, zenehallgatás, 
ritmusérzék fejlesztés 
 
Feladat: Ismert dalok közös 
éneklése, körjáték, tánc. 
 
Módszer: játékos cselekedtetés, 
közös játék 
                                                                      
Eszköz: - 
 
Zenehallgatás: Gryllus: 
Maszkabál 

 Anyag: Mászás előre, hátra, 
sávokban babzsák csúsztatással 
 
Cél: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése, testséma 
fejlesztés, beszédértés fejlesztése 
 
Feladat: Mászás talpon-tenyéren, 
tenyér alatt csúsztatott babzsákkal, 
majd babzsáktolás hátrafelé 
haladással. Ülőcsúszás előre, 
babzsáktolás sarokkal, kéztámasz a 
test mögött, majd ülőcsúszás hátra, 
babzsák ölben, kéztámasz a test 
mögött (lábakat igyekezzenek zárva 
tartani) 
Játék: „Autók a garázsba!”: Futás a 
sávokat körbekerülve, babzsákkal a 
kézben, jelre sávok közé parkolás. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: padok, babzsákok 

Játék:  

Előre a kezedet… 

 

 

Montessori 

tevékenység:  

Játék a hangfelismerő 

dobozokkal, 

hangszerekkel (bekötött 

szemmel) 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Kakukktojás játék 

Papagáj játék 

Megjegyzés:    

 



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 21. – február 25. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: „Jön a tavasz, vesszen a tél!” 

Cél: A télről tanultak rendszerezése. 

Beszélgetés a tavasz hírnökéről, a hóvirágról. 
 
Feladat: Képek válogatása, tél és tavasz 
évszak jellemző jegyeinek megnevezése 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, dicséret 

 

Eszköz: képek 

Anyag: Hóvirág hajtogatása 

Cél: Alkotás örömének átélése, esztétikai 
érzék fejlesztése. Finommotorika és 
szem kéz koordináció fejlesztése. 

Feladat: A hajtogatás technikájának 
megismerése és gyakorlása. 

Módszer: magyarázat, differenciálás, 
tevékenykedtetés, játék, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, ragasztó, 

origami lap 

 
 

 

 

 

 

 

Anyag: Zelk Zoltán: Hóvirág -új vers 
tanítása 
Cél: irodalmi élménynyújtáson 
keresztül a tavasz közeledtének 
átérzése 
Feladat: a vers pontos szövegének 
megtanítása, gyakorlása 
Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 
játékos tevékenység, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Hóvirág 

Anyag: Fésűs Éva: Télkergető hóvirág 
Cél: Irodalmi élménnyújtás, 
mesehallgatóvá nevelés 
Feladat: A mese történeték figyelmes 
meghallgatása 
Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 
játékos tevékenység, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
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:  

Fű, fű ,fű- új mondóka 

Azért varrták… (ism. ) 

Jön a tavasz  megy a tél (ism.) 

Dirmeg dörmög a medve.. (ism.) 

Mackó, mackó ugorjál (ism) 

 

Cél: zene szeretetére nevelés 
zenei élménynyújtással, 
zenehallgatóvá nevelés 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés érzékeltetése 
ritmusbottal 
 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, értékelés 
                                                                      
Eszköz: ritmusbotok 
 

 Anyag: Labda leütés,- elkapás, - 
gurítás -visszaérkező labda 
elkapása.  
Labda gyakorlatok, labdajátékok 
Cél: finommotorika, szem - kéz - láb 

koordináció megerősítése a 

labdagyakorlatokkal, nagymozgás 

fejlesztés, térirányok követése-

térbeli mozgás megerősítése a 

mozgó labdák útjának követésével, 

a különböző labdakezelésekkel 

Feladat: különböző labda kezelések 

gyakorlása kézzel és lábbal, kéz-láb 

dominancia megerősítése 

Módszer: bemutattatás, bemutatás, 

differenciálás, gyakorlás, 

hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: kislabda minden gyermek 
részére, zsámolyok, kosárlabda 
palánk, karikák, padok 

Fejlesztőjáték: 
Mackó bácsi 
napirendje- kirakó 
 

 

 

Montessori: gombolós- 

fűzős játék 

 

 

 

Anyanyelvi: 
Grafomotoros 

fejlesztés- Pont, pont 

vesszőcske… 

Megjegyzés:    

 


