
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. február 07 - 11. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Farsang - projekt 
 
Cél: ráhangolódás a farsang ünnepére, 
hagyományápolás  
 
Feladat: hangulati előkészítés a környezetünk 
dekorálásával, a farsangi hagyományok, 
szokások megerősítése közös beszélgetések, 
képolvasás által, és élménybeszámolók által. 
Szókincsbővítés. A gyermekek ismereteinek 
bővítése, érzelemviláguk gazdagítása a 
közelgő ünnep kapcsán. 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, beszélgetés, dicséret, ellenőrzés, 
értékelés, játékos tevékenykedés, 
differenciálás 
 
 
Eszköz: képek, képeskönyvek, csoportszoba 
tárgyai, eszközök, kellékek a jelmezbálhoz, a 
versengésekhez, mulatozáshoz, IKT eszközök 

Anyag: Farsangi szemüvegek, 
álarcok készítése 
Technika: kézimunka 
 
Cél: Esztétikus alkotások létrehozása 
farsangi hangulat felkeltésével. A 
kézimunka technikájának megerősítése 
(vágás, ragasztás) 
 
Feladat: szem – kéz koordináció, 
kézügyesség, finommotorika 
fejlesztése, szín- és formaérzék 
fejlesztés 
 
Differenciált fejlesztés: Igény és 
szükség szerinti irányítás, ötletadás, 
segítségnyújtás szóban és tevőlegesen 
a gyerekek egyéni képességeit 
figyelembe véve. A gyermekek tetszés 
szerint választhatnak technikát. 
 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés   
 
Eszköz: viaszos vászon, ragasztó, olló, 
színes papírok, színes ceruzák, festék, 
ecset, maszk és álarcformák 

Anyag: Aki nem tud táncolni c. csujjogató 
ismétlés 
 
Cél: a csujjogató szövegének, ritmusának, 
hangsúlyozott előadásának elsődleges 
rögzítése, gykorlása, szókincsbővítés 
Feladat: Farsang hangulatának, 
ismeretanyagának bővítése a csujjogató 
ritmikusságának, játékosságának, 
párbeszédes szövegének érzékeltetésével 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: farsangról hívóképek 

Anyag: Mentovics Éva: Vígság legyen 
új vers 
https://www.operencia.com/versek/versek-  
farsangra/970-mentovics-eva-vigsag-
legyen 
 
Cél: új vers szövegének elsődleges rögzítése, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: hangulatkeltés a közelgő 
ünnepre, farsangi hagyományok 
kiemelése a verssel Módszer: 
bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: farsangról készült fényképek 

Megjegyzés: 

 

  

https://www.operencia.com/versek/versek-
https://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/970-mentovics-eva-vigsag-legyen
https://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/970-mentovics-eva-vigsag-legyen


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Itt a Farsang… (ÉNÓ 313) 

új dal 

Dalismétlések: 
Túrót ettem… ÉNÓ 209. 
Mackó, mackó… ÉNÓ 203. 
Mondókaismétlés: Cini-cini… ÉNÓ 

12. Gyerekek, gyerekek… ÉNÓ 32. 

Cél: Farsangi hangulat fenntartása 
a dalos játékok, mondókák 
hangoztatása által 

Feladat: Ritmusérzék fejlesztése, 
egyenletes lüktetés fejlesztés, 
dalok, mondókák játékos 
mozdulatokkal kísérése, 
táncmozdulatok gyakorlása 

Módszer: Beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Zenehallgatás: Maszkabál - CD 

Eszköz: Farsangi CD, magnó, 

mackó fejdísz 

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: Macik, Minimatt 

eszközei 

Anyag: Mászás előre-hátra, 
sávokban babzsák 
csúsztatással 
babzsák gyakorlatok 
 
Cél: nagymozgás, szem- kéz- 
láb koordináció fejlesztése, 
térirányok fejlesztése 
 
Feladat: előre-hátra mászás 

technikájának gyakorlása, 

megerősítése 

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

segítségadás, hibajavítás, 

bemutatás, bemutattatás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: zsámolyok, padok, 

gúlák, babzsák minden 

gyermek részére 

Fejlesztő: szerepjáték: 

„farsangi finomságok 

sütése” 

 

 

 

 

Montessori: 

bohóc megrajzolása 

Montessori 

rajzsablonjaival 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

auditív emlékezet 

fejlesztése: gyűjtő 

fogalmak farsang 

témában 

Megjegyzés: 

 

 

   

 



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

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Farsang - projekt  
 
Cél: ráhangolódás a farsang ünnepére, 
hagyományápolás, farsangi élmények 
megtapasztalása 
 
Feladat: Közösségi érzés fejlesztése: a 
farsangi hagyományok, szokások 
megerősítése az átélt farsangi élményekkel. 
Szókincsbővítés.  
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
beszélgetés, dicséret, ellenőrzés, értékelés, 
játékos tevékenykedés, differenciálás 
 
 
Eszköz: képek, képeskönyvek, csoportszoba 
tárgyai, eszközök, kellékek a jelmezbálhoz, a 
versengésekhez, mulatozáshoz, IKT eszközök 

 Anyag: „Farsang volt az óvodában”  

Technika: élményrajz 
 
Cél: rajzolása során jelenítse meg a 
farsangon átélt élményeit 
 
Feladat: finommotorika, grafomotoros 
mozgás, szem-kéz koordináció, vizuális 
memória fejlesztése 
 
Differenciált fejlesztés: igény és szükség 
szerinti irányítás, ötletadás a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: rajzlap, színes ceruzák, zsírkréták, a 
farsangon készített fényképek 

Anyag: Mentovics Éva: Vígság 
legyen versismétlés 
 
https://www.operencia.com/versek/ve
rsek-  farsangra/970-mentovics-eva-
vigsag-legyen 
Cél: új vers szövegének elsődleges 
rögzítése, szókincsbővítés 
Feladat: hangulatkeltés a 
közelgő ünnepre, farsangi 
hagyományok kiemelése a 
verssel Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: farsangról készült fényképek 

Anyag: Bartos Erika: Jelmezbál -új 
mese 
https://mesemorzsa.blogspot.com/2016_
01_30_archive.html 
 
Cél: Farsangi szokások megerősítése 
az irodalmi élménynyújtáson belül 
Feladat: hangulatkeltés az ünnephez 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: képeskönyv illusztrációi 

Megjegyzés: 

 

 

  

 

https://www.operencia.com/versek/versek-
https://www.operencia.com/versek/versek-
https://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/970-mentovics-eva-vigsag-legyen
https://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/970-mentovics-eva-vigsag-legyen
https://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_30_archive.html
https://mesemorzsa.blogspot.com/2016_01_30_archive.html


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: A farsangi dalok és táncok 

gyakorlása. 

Dalismétlések: 
Itt a farsang.. ÉNÓ 313. 
Túrót ettem… ÉNÓ 209. 
Mackó, mackó… ÉNÓ 203. 
Mondókaismétlés: Cini-cini… ÉNÓ 

12. Gyerekek, gyerekek… ÉNÓ 32. 

Cél: Farsangi hangulat fenntartása 
a dalos játékok, mondókák 
hangoztatása által 

Feladat: Ritmusérzék fejlesztése, 
egyenletes lüktetés fejlesztés, 
dalok, mondókák játékos 
mozdulatokkal kísérése, 
táncmozdulatok gyakorlása 

Módszer: Beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Zenehallgatás: Maszkabál - CD 

Eszköz: Farsangi CD, magnó, 

mackó fejdísz 

Anyag: Halmazok képzése, 
ítéletek. Halmazok 
összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint (forma, 
méret) 
Halmazok összehasonlítása 
becsléssel, számlálással (több, 
kevesebb, ugyanannyi), 
sorszámnevek gyakorlása 
Cél: Több, kevesebb, 
ugyanannyi fogalmának 
erősítése a számlálás során. 
Feladat: a kész álarcok, 
bohócok csoportosítása 
formájuk, méretük szerint, 
csoportosítások, 
halmazképzések gyakorlásával. 
Módszer: Játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
utasítás, hibajavítás, becslés, 
számlálás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: gyermekek ruházata, 
jelmeze 

Anyag: Gurulóátfordulás 

Cél: gurulóátfordulás 

technikájának gyakorlása, 

megerősítése 

Feladat: nagymozgás 

fejlesztés, testséma fejlesztés, 

térirányok követése.  

Egyensúlyérzék fejlesztése 

gurulás közben iránytartással 

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

segítségadás, hibajavítás, 

bemutatás, bemutattatás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: guruló szőnyeg, 

padok 

Fejlesztő játék: 

Bemutatkozás a farsangi 

jelmezben 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

Jelmezesek, álarcok 

megrajzolása Montessori 

rajzsablonjaival 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Szólánc farsangi 

jelmezekkel 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. február 21 - 25. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Tél 6. Rendszerező 
 

Cél: Tél témakörben szerzett ismeretek 

megerősítése, rendszerezése 

Feladat: ismeretek megerősítése a téli 

természetről, időjárásról, téli öltözködésről, tél 

örömeiről, téli sportokról, madarak élete télen, 

téli álmot alvó állatok… 

Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
differenciálás, élménybeszámoló, 
csoportosítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek a télről, madarakról, 

a téli álmot alvó állatokról, a téli sportokról, 

örömökről, öltöztető baba ruhatárával 

Anyag: Hópehely 

Technika: festés vagy ragasztás 

Cél: hópehely sablon festése vagy 

ragasztása a fehér és kék szín 

árnyalataival, ecsettel pontozva vagy 

krepp papírral ragasztva 

Feladat: finommotorika, kézügyesség 

fejlesztése, megadott vonalon belüli 

alkotás, festés és ragasztás helyes 

használatának gyakorlása 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

gyakorlás, megerősítés, segítségnyújtás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

segítségadás, kézügyeségük, kedvük 

szerint választhatnak az ecsettel festés 

és papírragasztás közül 

Eszköz: hópehely sablon, kék tempera, 

ecset, kék krepp papír, ragasztó 

 

Anyag: Versismétlések tél 

témakörben: Gazdag Erzsi: 

Hóember, Nemes Nagy Ágnes: 

Hóesésben 

Cél: a versek ismétlése, gyakorlása 
által a pontos szövegeik rögzítése, 
szókincsbővítés az irodalmi 
élménynyújtás során 
Feladat: a tél jellemzőinek, a madarak 
téli életmódjának megerősítése a 
versekkel 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: téli képek, madár báb 

Anyag: Visszajött a répa – új mese 
(GYISZ) 
Cél: A gyermekek érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének segítése, pozitív 
személyiségjegyeinek megalapozása a 
meseélmények segítségével. 
Feladat: az állatok téli életmódjának, 
táplálkozásának bemutatása a mese 
történetén keresztül. Jószívűség, 
barátság kiemelése. 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
játékos tevékenység, ellenőrzés, 
értékelés   
Eszköz: mese szereplők síkbábokban 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag:  

Dalismétlés: 
Itt ül egy kis kosárban… ÉNÓ 143. 
Elvesztettem zsebkendőmet... ÉNÓ 
86. 
Mondókaismétlés: 
Ha-ha-ha…, Éni, péni… ÉNÓ 29. 
Cél: Tanult dalok és mondókák 

szövegének, játékmódjának 

gyakorlása 

Feladat: Körforma kialakításának 

és megtartásának gyakorlása, 

körbe járás gyakorlása 

menetiránynak megfelelően, illtetve 

ellentétesen  

Módszer: Beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: szoknya, zsebkendő 

Zenehallgatás: ÉNÓ 

 

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: madarak képei, előre 
megrajzolt kivágott fák és 
madáretetők 

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 játék: 

hóval, jéggel való játék 

az udvaron 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

Fakeretek: cipzáros, 

tépőzáras, nagy 

gombolós 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Suttogó gyakorlatok: 

Levelet hozott a postás 

Megjegyzés: 

 

   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. február 28 – március 04. Zöld középső csoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Az én családom 

Cél: Ismeretek megerősítése és nyújtása család 

témakörben, családtagok megnevezése, játékos 

tevékenységek által családi tevékenységek 

eljátszása 

Feladat: Érzelmi nevelés: családi örömteli 

élmények felidézése, családtagok szerepének 

megnevezése, otthoni tevékenységek 

eljátszása: főzés, sütés, takarítás, vendéglátás, 

bátor, aktív szerepvállalásra késztetés 

Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, cselekedtetés, magyarázat, 

megfigyelés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret, élménybeszámoló, képolvasás 

Eszköz: fényképek 

 

 

 

Anyag: Az én 

anyukám/apukám/testvérem 

Technika: festés 

Cél: Esztétikus alkotások létrehozása, 

fénykép vagy emlékezet alapján a 

családtagok jellemző jegyeinek 

megjelenítése 

Feladat: Festés gyakorlása ecsettel és 

parafa dugóval, helyes ecsetfogás 

gyakorlása, finommotorika, szem-kéz 

koordináció, kézügyesség fejlesztése 

Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, cselekedtetés, magyarázat, 

megfigyelés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, dicséret 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

segítségadás, ceruza/zsírkréta 

használatának biztostása 

Eszköz: rajzlap, ecset, parafa dugó, 

tempera, vizes tál, viaszos vászon, 

festékes tálak 

Anyag: A kesztyű - új mese 
Cél: Testséma fejlesztése, 
elősegítése a kézujjak sorrendjének 
megnevezésével és bemutatásával. 
Feladat: Irodalmi élmény nyújtása a 
mese tréfás hangulatának 
átéreztetésével. Egymás melletti 
békés együttélés jó példájának 
kiemelése. 
Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 
játékos tevékenység, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: mese képei 

Anyag: Az aranytarajos kiskakas 
– új mese (GYISZ 112. oldal) 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: Barátság jó példájának 
megláttatása, a baráti összefogás, 
segítségnyújtás erejének kiemelése. 
A róka ravaszságának, 
mohóságának elvetésével erkölcsi 
nevelés. 
Módszer: bemutatás, 
beszélgetés,  magyarázat, 
szemléltetés, dicséret 
Eszköz: bábok a mese szereplőinek 
megfelelően 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Hej vára, vára… ÉNÓ 139. 
– új dal 
Dalismétlések: 
Hej a sályi… ÉNÓ 88. 
Recse, recse.. ÉNÓ 132. 
Túrót ettem… ÉNÓ 209. 
 
Cél: Új dal szövegének 

megtanítása, ismert dalok 

játékmódjának gyakorlása 

Feladat: Hallás fejlesztés: halk-

hangos gyakorlása, egyenletes 

lüktetés érzékeltetése járással, 

körforma tartásának gyakorlása 

Módszer: Beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: kosár,  

Zenehallgatás: ÉNÓ 

 

Anyag: Halmazok képzése, 
ítéletek. Halmazok 
összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint (szín, 
alak, helyzet)  
Cél: Több, kevesebb, 
ugyanannyi fogalmának 
megerősítése a számlálás, 
halmazképzések során. 
 
Feladat: a gyerekek 
csoportosítása külső jegyeik 
alapján pl: haj, szem, ruházat 
szerint. Külső jegyek, 
tulajdonságok megfigyeltetése, 
csoportosítások, 
halmazképzések gyakorlása. 
 
Módszer: Játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
utasítás, hibajavítás, becslés, 
számlálás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gyermekek ruházata 

Anyag: Átlépések 40-50 cm 
széles szerekről szerekre 
 
Járás szerekre fellépéssel, 
azokról lelépéssel, ellenkező 
irányban is 
 
Kendőgyakorlatok 
Futójáték kendővel 
Cél: egyensúlyérzék, 
nagymozgás, finommotorika, 
térpercepció fejlesztése 
Feladat: szerekre fellépések, 
azokon járások, lelépések 
gyakorlása, megerősítése a 
térirányok követésével 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
segítségadás, hibajavítás, 
bemutatás, bemutattatás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: padok, zsámolyok, 
lépegetők, kendők 

Fejlesztő játék: 

Családi ebéd főzése, 

vendéglátás 

A mi házunk- építőjáték 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

Durva és sima táblák 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Auditív emlékezet 

fejlesztése: ellentétpárok 

Megjegyzés: 

 

 

   

 


