
 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció    

2022. január 31. – február 04. Sárga nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Kísérletek: Montessori 
természetsarok és botanika 
madarak élete télen, 
madáretetés 
Cél: tapasztalatszerzés a 
csíráztatásról, hajtatásról: 
Csíráztatás földben, vízben: bab, 
kukorica, búza 
Hajtatás: ágak, aranyvessző, 
hagyma, burgonya, termények  
 
Feladat: a növényfejlődés 
feltételeinek megfigyelése, 
megteremtése a „kertészkedés”, 
kísérletezés során. 
 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, szemléltetés, 
ismeretnyújtás, egyéni 
cselekedtetés, kísérletezés, 
megerősítés, képolvasás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: cserép, föld, víz, tál, 
hagyma, ág, bab, kukorica, búza, 
kancsó, képek a növényfejlődésről 

Anyag: „Madáretető madarakkal” 
Technika: kézimunka és rajzkiegészítés 
elképzelés után 
 
Cél: vizuális fantázia fejlesztés, 
finommotorika, szem-kéz koordináció, 
olló használat megerősítése 
Feladat: a madáretető kialakítása tetszés 
szerint (színes papír csíkok, spatula, 
szívószál…)  felragasztása, majd 
madárformákkal rajzkiegészítése. 
Felismerhető madárforma megrajzolására 
törekedtetés 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel, 
tetszés szerinti eszköz felhasználás 
 
Módszer: motiválás, szemléltetés, 
bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, javaslattétel, segítségadás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: papírcsíkok, spatulák, 
szívószálak, filctoll készlet, , színes 
ceruza, olló, ragasztó, viaszos vászon 

Anyag: Mentovics Éva: A téli madár - új vers 
Donászy Magda: Hóember- vers ismétlés 
 
Cél: esztétikai- művészeti nevelés irodalmi élmény 
nyújtással. A versszövegek pontosabb elsajátítása, 
megerősítése a közös gyakorlás által. 
Szókincsbővítés 
 
Feladat: Téli hangulat fenntartása a versekkel. A téli 
madáretetés fontosságának kiemelése az új versben. 
 

1. Módszer: bemutatás, előadás, 
2. gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
3. ellenőrzés, értékelés 
4.  

Eszköz: hóember báb, kismadár ujjbáb 

Anyag: Lengyel Balázs: A Csillagos sün – új mese 
Cél: Irodalmi élménynyújtáson belül esztétikai, 
művészeti nevelés. Szókincsfejlesztés 
 
Feladat: a tél jellemzőinek kiemelése és az évszakok 
megfigyeltetése a mese történetén keresztül a 
süncsalád életét kisérve. 
 
Módszer: előadás, beszélgetés, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés, képolvasás 
 
Eszköz: sün báb, 4 évszak szemléltető képei 

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: 
Egyszer egy erdőben… ÉNÓ 
Dalosjátékok ismétlése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258. 
Ácsorogjunk, bácsorogjunk… ÉNÓ 
119. 
Mondóka ismétlés:  
Madarak voltunk … 
 
Cél: Zenei képességek fejlesztése, 
zene szeretetére-zenehallgatóvá 
nevelés 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
fejlesztése, köralakítás gyakorlása 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: hóember fejdísz, kalap, 
kendő, tűz fejdísz 
 
Zenehallgatás: Télen nagyon hideg 
van… -óvodapedagógus ének 
előadása 
 

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, 
Montessori Piros rúdkészlet 
 

Anyag: Járás, mászás, 
támaszugrás padon babzsák 
tolással. Babzsák gyakorlatok, 
Versengések babzsákkal 
 
Cél: támaszugrások, mászások 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése,  támaszugrásnál 
egyensúlyérzék megerősítése a 
padon történő gyakorlat végzése 
közben. 
 
Feladat: szem- kéz, szem- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
fejlesztése, versengéseknél 
versenyszellem erősítése 
elősegítése, térészlelés erősítése 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
bemutatás, bemutattatás,   
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: padok, babzsákok, 
zsámolyok 

Fejlesztő játék:  
Kertészek, 
botanikusok 
vagyunk 
 
 
 
 
Montessori:  
Természetismereti 
képes könyvek 
nézegetése a 
növényfejlődésről, 
csíráztatásról, 
hajtatásról 
 
 

 
Anyanyelvi:  
Hangdifferenciálós 
játék: 
„Állj fel, ha a szó 
elején hallod a K, M 
…hangot 
 
 

Megjegyzés:    

 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Fűtési módok otthon a lakásban 
és intézményünkben. Téli öltözködés 
 
Cél: ismeretek bővítése a tél elleni 
védekezésről az épületeken belül és kint, a 
természetben. 
 
Feladat: beszélgetés a lakásokban történő 
fűtési lehetőségekről, eszközökről. A 
kazánház megmutatása, hogy megértsék, 
hogy épületünkben miért van meleg a 
fűtésszezonban. Szókincsbővítés. Téli 
ruhavásár játék 
  
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, ismeretnyújtás, megerősítés, 
differenciálás, képolvasás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek fűtési 
berendezésekről, eszközökről, téli 
ruházatokról, öltöztető baba és ruhatára 
 

Anyag: „Ez én vagyok (téli ruházatban)” 
 
Technika: mintázás 
 
Cél: kézügyesség fejlesztés, szem-kéz 
koordináció, finommotorika fejlesztése, 
testséma fejlesztés 
 
Feladat: alakítsák ki az emberi test formáját 
gyurmából, felismerhető testrészekkel, 
érzékszervekkel, téli ruházattal. 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, egyénre szabott irányítás, 
értékelés 
 

Módszer: motiválás, szemléltetés, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, egyéni 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, filctoll, 
színes ceruza, zsírkréta tetszés, szerint, 
öltöztető baba és ruhatára - játékeszköz, 
kinyomtatott öltöztető baba ruháival, olló  
 

Anyag: Lengyel Balázs: A 
Csillagos sün – mese ismétlés 
  
Cél: Irodalmi élménynyújtáson 
belül esztétikai, művészeti nevelés. 
Szókincsfejlesztés 
 
Feladat: a tél jellemzőinek 
megerősítése és az évszakok 
jellemzőinek kiemelése a 
süncsalád életében a mese 
történetén keresztül. 
 
Módszer: előadás, mesehallgatás, 
beszélgetés, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: sün dekoráció 
 

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: 
Dalosjátékok ismétlése: 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258.  
Ácsorogjunk… ÉNÓ.119. 
Mondóka ismétlés:  
Egyszer egy erdőben… ÉNÓ 
Madarak voltunk…ÉNÓ 
 
Cél: Zenei képességek fejlesztése, 
zenei ízlésformálás 
 
Feladat: hallásfejlesztés: 
dallamvisszhang 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: hóember fejdísz, kalap, 
kendő, tűz fejdísz 
 
Zenehallgatás: A csitári hegyek 
alatt…- óvodapedagógus ének 
előadása 

 Anyag: Járás, mászás, 
támaszugrás padon babzsák 
tolással. Babzsák gyakorlatok, 
Versengések babzsákkal 
 
Cél: támaszugrások, mászások 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése,  támaszugrásnál 
egyensúlyérzék megerősítése a 
padon történő gyakorlat végzése 
közben. 
 
Feladat: szem- kéz, szem- láb 
koordináció erősítése, nagymozgás 
fejlesztés, összerendezett mozgás 
fejlesztése, versengéseknél 
versenyszellem erősítése 
elősegítése, térészlelés erősítése 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, bemutatás, 
bemutattatás,   ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: padok, babzsákok, 
zsámolyok 

Fejlesztő játék:  
Szerepjáték: „téli 
ruhavásár” 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Piros rudakkal 
tevékenykedés, 
hosszúságok mérése 
 

 

 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtések A, T, L 
hangokkal  

Megjegyzés:  

 

 

  

 



Lengyel Balázs meséje: A csillagos sün 

Benedek szakasztott olyan kis sündisznó volt, mint a testvérei, akikkel együtt élt a nagy mogyoróbokor tövében. Vagy mit is 

mondok? Mégsem volt szakasztott olyan, mert neki egy kis fehér csillagocska nőtt a homlokán. Aggodalmaskodott is sünpapa és 

sünmama: "Mi lesz ebből a gyerekből?" 

De nem lett semmi. Benedek nőtt, növekedett, szépen, mint a többi hét sündisznógyerek. 

Múlt a nyár, jött az ősz. Dér lepte be a földet. 

- Miért van ilyen hideg? - kérdezte egyszer Benedek. 

- Mert jön a tél - felelte sünpapa. 

Benedek lehajtotta a csillagos fejecskéjét, s aztán egyszerre csak olyat kérdezett, milyet még soha sündisznócsemete nem 

kérdezett, mióta világ a világ: 

- Papa, miért van tél? 

De hát Benedek megtehette, neki csillag világolt a homlokán. 

Most már sünpapán volt a sor, hogy lábaira hajtsa a fejét, ami sünéknél kétségtelenül a gondolkodás jele, hiszen egy szülőnek 

mindent kell tudnia. 

- Hogy miért van tél? -mondta aztán elszontyolodva. - Én sem tudom, de megkérdezzük. 

Útnak indultak hát. Elöl sünpapa, sünmama, mögöttük Benedek, sorban a hét testvérével. Elmentek a nyúlhoz. A nyúl szörnyen 

okos nyuszi volt, fél fülét örökösen lekonyulva hordta, úgy figyelt minden neszre. 

- Miért van tél? - kérdezte tőle sünpapa. 

A nyúlnak még a másik füle is lekonyult, úgy elgondolkozott. Aztán azt mondta: 

- Bizonyára a szél hozza, várjatok, megkérdezem a szelet. S mikor jött a szél, nekiiramodott, és futott, futott, s versenyt futott vele. 

De bizony csak szomorúan tért vissza. 

- Nem tudja a szél se, csak beszél tücsköt-bogarat, telebúgta a fülem. S rázogatta keservesen tapsi füleit. - Menjetek a bagolyhoz, 

tán az éjszaka hozza a telet, ő beszélhet vele. 

Óriás, odvas fa mélyén lakott a bagoly. Szegény sünpapa egész álló nap kiáltozott neki, míg végre alkonyattájban meghallotta, s 

kijött az odújából. 

- Várjatok, reggelre megmondom - dörmögte a bagoly, s elszállt az éjszakába. Odalent a fa aljában csak lesték, mikor tér meg. De 

bizony a bagoly csak a hajnali derengésben tért haza. S akkor is nagy mérgesen rájuk kiáltott: 

- Hordjátok el magatokat, alkonyattól faggatom az éjszakát, s nem válaszol, csak kápráztatja a szemem hideg csillagfényével. 

Menjetek a vakondhoz, bizonyára a nyirkos, hideg föld rejtegeti a telet. 



Mentek hát a vakondhoz. Meg is lelték hamarosan, éppen egy túrás tetején. 

Kérdezd meg a földet - mondta neki sünpapa -, miért van tél. A vakond hunyorgott egynéhányat, s aztán eltűnt a föld alatt. Nem is 

kellett rá valami sokat várakozni, jött vissza egykettőre. 

- Süket a föld - mondta a vakond-, nem hallja, ha kérdezem. De ha jól meggondolom, hiába is kérdeznénk, hiszen nincs is olyan 

hideg idelenn. Nem, ő nem hozhatja a telet. A tél, régóta tudom, felülről jön. Menjetek a sashoz, kérdezze meg a naptól. 

A sas fészke pereméről fél szemmel nézett le a nyüzsgő süncsaládra. Aztán meglebbentette szárnyát, s mint egy óriás felhőárnyék, 

elszállt fölöttük. Szállt, szállt, magasabbra, egyre magasabbra, mindig szemközt a nappal, fel a felhők fölé. S mikor már olyan 

magasan járt, hogy a ritka levegőben szinte dérharmatosan áradt ki csőrén a lehelet, belekiabálta a tűző-forró napkorongba: 

- Miért van tél?! De a vére úgy dobolt a dobhártyáján, hogy nem értette a feleletet. 

Odalent ezalatt nagy hirtelen beállt a fagy. A süncsalád pedig beiszkolt a mogyoróbokor aljába, és beásta magát a puha levelek alá. 

Álomra hajtotta fejét a sünmama és sünpapa, meg a hét testvér. Benedek még morgott ugyan egyet-kettőt magában, hiszen azért 

volt csillagos; s aztán ő is elálmosodott és elaludt. És aludt, aludt, aludt, ki tudja, meddig aludt? 

Arra ébredt, hogy meg-megpercen körülötte az avar. Fölemelte orrocskáját, és nyomban vidámító jó szagokat érzett, erjedő, tavaszi 

szagokat. S ahogy figyelmesebben körülnézett, látta, hogy apró hóvirágocskák nyomkodják szét körülötte az avart, onnan a 

percenések. Kidugta fejét a vackából, s akkor eszébe jutott, amivel elaludt: miért van tél? 

Iramodott egyet, mert a lábacskái bizony meggémberedtek, s a mogyoró szélénél szembe találta magát egy kis hóvirággal, az már 

ki is dugta az avar alól a fejecskéjét. Benedek megszagolgatta, s akkor azt dünnyögte magában: „Azért, hogy eljöhessen a tavasz!" 

- Hogyan? Mit is mondtam? - riadt fel egyszerre. - Hüm, még lehet, hogy igazam is van! 

De szégyenkezve érezte, hogy ő már egy telet megért, komoly, felnőtt sün, és nem illik neki ilyen gyerekes dolgokkal foglalkoznia. 

Hogy miért van tél? - nem is gondolt rá soha többé! 

 Mentovics Éva: A téli madár - új vers 
 
Köszönöm, hogy enni adtál, 
kérlek, etess még tovább, 
segíts nekem átvészelni 
a dermesztő tél fagyát! 
 
Néhány marék szotyi, köles, 
alma, faggyúdarabok... 
Meglásd, majd, ha kikelet jő, 
hálát zengve dalolok! 
                                           



             
 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Itt a farsang áll a bál… 
Farsangi alprojekt (Tél nagyprojekten 
belül) 
 
Cél: Farsanghoz kapcsolódó 
hagyományok, szokások megerősítése, 
szókincsfejlesztés 
 
Feladat: beszélgetések a farsangi 
szokásokról (bálozás, farsangi fánk evés, 
busójárás, csujogatók) 
Beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal, 
előző farsangi élmények felevenítésével 
hagyományaink megerősítése 
Beszélgetés jelmezeikről. Mi leszek a 
farsangon… 

  Környezetünk alkalomhoz illő díszítése, 
dekorálása 

1.  
Módszer: beszélgetések, képolvasás, 
élménybeszámoló, differenciálás, 
ünnephez kapcsolódó alkotások, 
dekorálások, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: farsangi képek, dekorálások, 
jelmezes fényképek 

Anyag: „Álarcok, maszkok” 
Technika: kézimunka  
 
Cél: kézügyesség, szem-kéz 
koordináció, kreativitás, vizuális fantázia 
fejlesztése, díszítőérzék fejlesztés, 
megfelelő vágás, ollóhasználat 
gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: a kiválasztott álarc, 
maszkforma sablonjának 
körberajzolása, kivágása, díszítése 
rajzolással tetszés szerint 
Differenciált fejlesztés: igény és 
szükség szerinti irányítás, 
segítségnyújtás a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve. Tetszés 
szerinti forma és díszítés választás 
 
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: új farsangi csujogatók megtanítása, a már 
ismertek megerősítése, gyakorlása, 
ritmusérzék fejlesztés 
Feladat: farsangi hangulat fenntartása farsangi 
szokások megerősítésével 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek a Busójárásról, farsangi 
mulatságokról, velencei karneválról… 

Anyag: Pálfalvi Nándor: Farsang- új vers 
tanítása (internetről) 
 
Cél: irodalmi élménynyújtás, az új vers 
elsődleges elsajátítása, gyakorlása 
 
Feladat: farsangi hangulat megerősítése az új 
verssel, farsangi szokások és hangulat 
megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: farsangi 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: Új dal:  
Csizmám kopogó…ÉNÓ 308.   
Farsangra dalismétlések: 
Itt a farsang, áll a bál… ÉNÓ.313. 
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ.203. 
Ki játszik ilyet? ÉNO 67. 
 
Cél: új dal szövegének, dallamának, 
játékmódjának, ritmusának tanítása, 
elsődleges rögzítése. 
 
Zenei feladat: Mozgásformák, 
térformák gyakorlása, megerősítése. 
Tempótartás megerősítése, 
ritmusérzésk fejlesztés 
  
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
zenehallgatás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: ritmusbot, mackó fejdísz 
 
Zenehallgatás: Farsangi CD 
hallgatás 

Anyag: 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, 
Nyak és fej izomzatot erősítő 
gimnasztikai gyakorlatok, 
Játék: terpeszfogó 
 
Cél: a gurulóátfordulás 
technikájának gyakorlása.  
Nyak és vállizomzatot erősítése, 
testi fejlettségük erősítése, 
egyensúlyérzék és 
tériránykövetés fejlesztése 
 
Feladat: guruló átfordulás 
technikájának megerősítése 
terpeszállásból, majd 
guggolásból történő gyakorlat 
kezdéssel. 
 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gurulószőnyeg  
 

Fejlesztő játék: 
Szerepjáték: 
„Farsangi fánksütés”, 
„Jelmezbál van a 
babáknak” 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Bohóc forma 
kialakítása 
Montessori 
rajzsablonjaival 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
jelmezekkel 
kapcsolatban 
 

Megjegyzés:   

 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 07. - 11. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Itt a farsang áll a bál… 
Farsangi alprojekt 
 
Cél: Farsanghoz kapcsolódó hagyományok, 
szokások megerősítése, szókincsfejlesztés 
 
Feladat: beszélgetések a farsangi 
szokásokról (bálozás, Busójárás, csujogatók) 
Beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal, 
előző farsangi élmények felevenítésével 
hagyományaink megerősítése 
Beszélgetés jelmezeikről. mi leszek a 
farsangon… 

   Környezetünk alkalomhoz illő díszítése, 
dekorálása 

2.  
Módszer: beszélgetések, képolvasás, 
élménybeszámoló, differenciálás, ünnephez 
kapcsolódó alkotások, dekorálások, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: farsangi képek 

Anyag: „Mi leszek a Farsangon? Farsangi 
jelmezem” 
 
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 tevékenységvégzés-, 
festés-alkotás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, irányítás, javaslattétel, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: vízfesték, rajzlap, törlő, ecset, 
üvegedények, viaszos vászon  

Anyag: Anyag: Pálfalvi Nándor: 
Farsang- vers ismétlés 
(internetről) 
Lévay Erzsébet: Farsang napján 

- vershallgatás 

Cél: irodalmi élménynyújtás, az új 
vers elsődleges elsajátítása, 
gyakorlása 
 
Feladat: farsangi hangulat 
megerősítése az új verssel, 
farsangi szokások és hangulat 
megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: farsangi 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:  
Dal, dalos játék, táncismétlések: 
Csizmám kopogó… ÉNÓ.308. 
Itt a farsang, áll a bál…ÉNÓ. 313.  
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ.203. 
Ki játszik ilyet… ÉNÓ 67. 
 
Cél: Az ismétlő alkalmi dalok, 
táncok gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése. 
Táncmozdulatok tanítása. 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbot, mackó fejdísz 
 
Zenehallgatás: Virágéknál ég a 
világ…- óvodapedagógus 
előadása,  éneke 
 

  Anyag: Guruló átfordulás, 
Nyak, fej izomzatot erősítő 
gimnasztikai gyakorlatok, 
Játék: terpeszfogó 
 
Cél: a gurulóátfordulás 
technikájának gyakorlása.  
Nyak és vállizomzatot erősítése, 
testi fejlettségük erősítése, 
egyensúlyérzék és tériránykövetés 
fejlesztése 
 
Feladat: guruló átfordulás 
technikájának megerősítése 
terpeszállásból, majd guggolásból 
történő gyakorlat kezdéssel. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gurulószőnyeg  
 
 

Fejlesztő játék:  
Farsangi álarcok, 
maszkok, 
színezőlapok 
készítése- alkotások, 
kézműves 
tevékenységek 
tetszés szerint 
 
 
Montessori:  
Montessori: öntögetős 
és terményválogatós 
eszközeivel 
tevékenykedés 
 
 
Anyanyelvi:  
Jelmezek kitalálása 
csak a megadott 
magánhangzókkal: 
Pl.: indián, tündér, 
királykisasszony, 
boszorkány, bohóc, 
varázsló… 

Megjegyzés: 

 

 

   

 



 
 
Farsangi mondókák, csujogatók: 
 
„Aki nem tud táncolni,  
menjen haza aludni,  
lám én tudok táncolni,  
itt maradok mulatni,  
ujujujuj  ujujuj!”   (középső csoportból) 
 
 
„Kicsi nékem ez a ház,  
kirúgom az oldalát! 
Ujujujuj  ujujuj! „   
 

„Maskarások, bolondok, 

Rázzátok a kolompot: 

takarodjon el a tél- 

Örvendezzen, aki él!” 

„Farsang van, farsang van, 

járjuk a táncot gyorsabban! 

Förgeteges ez a bál, 

még a ház is muzsikál.” 

Gazdag Erzsi: Itt a farsang - vers, dal ismétlés 

Itt a farsang, áll a bál, 

keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 

bokázik a máktörő. 

Dirreg, durrog a mozsár, 

táncosra vár a kosár, 

A kávészem int neki, 

míg az őrlő pergeti. 



Heje-huja vigalom! 

habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

értük van a parádé.  

Pálfalvi Nándor: Farsang- új vers tanítása 

Táncra, táncra kisleányok, 

daloljatok fiúk, 

itt a farsang, haja-huj, 

ne lássunk most szomorút! 

Mert a farsang februárban 

nagy örömet ünnepel, 

múlik a tél, haja-huj, 

s a tavasznak jönni kell!   

Lévay Erzsébet: Farsang napján - vershallgatás 

Farsang napja eljött már, 

kezdődik a jelmezbál, 

zeneszóra vígan lép, 

ring a tarka báli nép. 

Nagy mulatság van itt ma, 

ezerféle maskara 

perdül-fordul, integet, 

búcsúztatja a telet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: ’Itt a farsang, áll a bál”…- 
óvodai farsang hete 
 
Cél: farsangi szokások erősítése a 
szervezett farsangi programmal. 
Közösségi érzés erősítése a közös vidám 
esemény átélésével 
 
Feladat: - farsang ünnepének 
köszöntése a tanult mondókákkal, 
verssel, dalokkal 
- vidám mulatozás 
- táncolás 
- jelmezek felvonulása, bemutatkozása 
- versengések, vetélkedők  
- Staféta együttes koncertje 
 
Módszer: játékos tevékenységek, 
versengések, táncolások, jelmezverseny, 
zenehallgatás-koncert, verselés, 
mondókázás, dalolás, egyéni és 
csoportos tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: jelmezek, versengések, játékos 
tevékenységek kellékei, IKT eszközök 

eszközei 

Anyag: „Farsangi sütemények, 
finomságok” 
Technika: mintázás 

1.)  
Cél: kézizomzat erősítése, technikák 

megerősítése, finommotorika, szem-

kéz koordináció, vizuális fantázia 

fejlesztése 

Feladat: sütemények megformázása 
gyurmából sodrás, simítás, lapítás, 
hengerítés, gömbölyítés technikájának 
segítségével. 
Differenciálás: tetszés szerinti 
sütemények megmintázása, egyéni 
képességekhez igazodó irányítás, 
egyéni értékelés 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítése, dicséret, 
segítségadás, ellenőrzés, javítás, 
értékelés 
 
Eszköz: gyurma, gyurmatábla, 
sodrófa, kiszúró formák, viaszos 
vászon 

Anyag: a tanult farsangi vers és csujjogatók 

ismétlése, Lévay Erzsébet: Farsang napján - 

vershallgatás 

Cél: irodalmi élménynyújtáson belül a farsangra 
tanult vers és mondókák szövegeinek pontos 
rögzítése, gyakorlása  
 
Feladat: farsangi hangulat megerősítése az új 
verssel, farsangi szokások és hangulat 
megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: farsangi dekorációk 

Anyag: Anyag: Lengyel Balázs: A Csillagos 
sün – mese ismétlés 
  
Cél: Irodalmi élménynyújtáson belül esztétikai, 
művészeti nevelés. Szókincsfejlesztés 
 
Feladat: a tél jellemzőinek megerősítése és az 
évszakok jellemzőinek kiemelése a süncsalád 
életében a mese történetén keresztül. 
 
Módszer: előadás, mesehallgatás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: sün dekoráció 

 

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 dalos játékok, 
táncismétlések ismétlése: 
Csizmám kopogó…, Itt a farsang, 
áll a bál…, Mackó, mackó 
ugorjál…, Ki játszik ilyet… 
Mondóka: Itt a köcsög…, Azért 
varrták a csizmát… 
 
Cél: Az ismétlő alkalmi dalok, 
táncok gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
gyors-lassú tempó érzékeltetése 
dalokon, mondókákon 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbot, mackó fejdísz 
 
Zenehallgatás: farsangi CD 
hallgatása 
 

Anyag: Halmazok bontása 
többfelé 9-es számkörben. 
Halmazok egyesítése 
hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel.  
 
Cél: matematikai 
tapasztalatszerzések: 
halmazképzés, bontás, egyesítés 
a játékos matematikai 
tevékenységek 
Feladat: több, kevesebb, 
ugyanannyi létrehozása, 
megállapítása becsléssel, 
számlálással a halmazképzések 
során. Elvétel, hozzáadás, ugyan 
annyivá tétel gyakorlása, 
megerősítése. Tőszámlálás 9- ig. 
Montessori: Körcikkek 
bevezetése 
 
Eszköz: csoportszoba 
játékeszközei, munkalap, ceruza, 
Montessori: Körcikkek eszköze 

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

 
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:  
farsangi ügyességi 
versenyek 
 
 
 
 
Montessori:  
Körcikkek 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Kéz és láb 
mozgásai, 
arcmimika, tekintet -
metakommunikációs 
játékok 

Megjegyzés:  

 

 

  

 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 Anyag: ’Itt a farsang, áll a bál” … - 
óvodai farsang élményei 
 
Cél: farsangi szokások megerősítése az 
átélt farsangi tevékenységek 
felidézésével- beszélgetőkör. Közösségi 
érzés erősítése a közös vidám 
események felidézésével. Memória és 
szókincs fejlesztés. 
 
Feladat: idézzék fel, meséljék el 
szemléletesen, összefüggő mondatokban 
megfogalmazva az átélt farsangi 
élményeiket. Önfegyelem, 
beszédfegyelem erősítése: türelmesen 
várják ki a sorukat, társak beszámolóinak 
türelmes meghallgatására késztetés. 
 
Módszer: közös, csoportos beszélgetés, 
élménybeszámolók, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: farsangon készített fényképek 

 Anyag: „Farsangoltunk” 
  
Technika: élményrajz 
 
Cél: finommotorika, grafomotoros mozgás, 
szem-kéz koordináció, vizuális memória 
fejlesztése, térészlelés síkban, testséma 
fejlesztés emberrajzolás gyakorlásával 
 
Feladat: farsangi élmények felidézése 
rajzolásukkal, átélt élmények feldolgozása, 
tervezés, kivitelezés megerősítése, színek 
használatára ösztönzés 
 
Differenciálás: átélt élményeik, jelmezek, 
környezetünk megjelenítése rajzaikban egyéni 
tetszés szerint 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, hibajavítás, segítségadás, ötletadás, 
értékelés 
 
Eszköz: papír, színes ceruza és filctoll készlet 
 

Anyag: Grimm: Holle anyó …   - 
mese ismétlés 
 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés 
az irodalmi élménynyújtás által.  
Szókincsfejlesztés 
 
Feladat: erkölcsi nevelés: a jó és 
rossz jellembeli tulajdonságok 
megláttatása a mese történetén 
keresztül. Mesefantázia, kettős 
tudat erősítése.  
 
Módszer: motiválás, bemutatás, 
előadás, szemléltetés, 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: Farsangi dalos játékok, 
táncismétlések ismétlése: 
Csizmám kopogó… ÉNÓ.308. 
Itt a farsang, áll a bál…ÉNÓ. 313.  
Mackó, mackó ugorjál… ÉNÓ.203. 
Ki játszik ilyet… ÉNÓ 67.  
 
Mondóka: Itt a köcsög…, Azért 
varrták a csizmát… 
 
Cél: Az ismétlő alkalmi dalok, 
táncok gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
gyors-lassú tempó érzékeltetése 
dalokon, mondókákon 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbot, mackó fejdísz 
 
Zenehallgatás: farsangi CD 
hallgatása 
 

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

 
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:  
farsangi ügyességi 
versenyek 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Körcikkek 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtő játék: Mi jut 
eszedbe a farsangról? 

Megjegyzés:  

 

  

 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

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

Anyag: „Téli kép” 
Technika: festés emlékezet után 
 
Cél: megfelelő ecsetkezelés 
megerősítése, a vízfestékkel való 
festés technikájának tanítása, 
gyakorlása 
 
Feladat: jelenítsék meg festésükkel a 
tél jellemzőit, s hangulatát (pl. kopasz 
fa, bokor, hóesés, hóember, 
szánkózó, síelő, korcsolyázó 
emberek, téli ruházat, háznak 
füstölgő kéménye…).  
Differenciálás: egyéni elképzelések 
megfestése, egyéni képességekhez 
igazodó irányítás, segítségadás 
 
Módszer: motiválás, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, gyakorlás, 
feladatadás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, vízfesték, 
rajzlap, víz, kancsó, ecset, kisüvegek, 
papírtörlő 

Anyag: Tél témakörben tanult versek 
ismétlése 
Cél: a tanult versek pontos szövegének, 
ritmikájának megerősítése gyakorlással, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: a tél jellemző jegyeinek, 
hangulatának kiemelése a versekkel 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: téli képek, dekorációk 

Anyag: Tél témakörben megismert mesék 
ismétlése (Grimm: Holle anyó, Lengyel 
Balázs: A Csillagos sün, A hóember orra) 
Cél: irodalmi élménynyújtás, mesék 
szeretetére, mesehallgatóvá nevelés, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: a tél jellemző jegyeinek, 
hangulatának kiemelése a mesékben 
 
Módszer: bemutatás, előadás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a mese szemléltetőképei 

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: Négy vándor jár…ÉNÓ 318. 
Dalismétlések:  
Elvesztettem zsebkendőmet…ÉNÓ.86.  
Hóember, hóember… ÉNÓ 258. 
Ácsorogjunk, bácsorogjunk… ÉNÓ 119. 
Csizmám kopogó… 
Mondóka ismétlés:  
Madarak voltunk … 
Egyszer egy erdőben… 
 
Cél: Zenei képességek fejlesztése, új dal 
szövegének rögzítése, dallamának 
elsajátítása, régi dalosjátékok és mondókák 
megerősítése gyakorlással 
 
Feladat: mozgásformák, térformák 
gyakorlása tempótartással 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: Zsebkendő, 4 évszak fejdíszei, 
hóember, tűz fejdísz, CD lejátszó, CD 
 
Zenehallgatás: Vivaldi: 4 évszak: Tél-CD 
hallgatás 

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 karikák 
felhasználásával 
Karika gyakorlatok 
Fogójáték karikák 
felhasználásával 
 
Cél: szem – kéz, szem – láb 
koordináció, tapintásos észlelés, 
finommotorika, ügyesség 
fejlesztése a karikagyakorlatok 
során, testséma, térészlelés 
erősítése 
 
Feladat: karikavezetés, gurítás, 
karikakezelés megfelelő 
technikájának gyakorlása, ugrások 
karikákba az ugróiskola szabályát 
betartva - pontos feladatvégzés 
megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karikák, padok 

Fejlesztő játék: 
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. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Napszakok és 
tevékenységeik, hetek napjai  
 
Cél: ismeretek nyújtása, megerősítése 
a hét napjairól és a napszakokról, s 
azokhoz kapcsolódó 
tevékenységekről, szókincsbővítés 
 
Feladat: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló a napszakokkal és 
azokhoz kötődő tevékenységeinkkel 
kapcsolatosan. A hét napjainak, 
sorrendjének megerősítése. 
 
Módszer: motiváció, beszélgetés, 
magyarázat, bemutatás, szemléltetés, 
ismeretnyújtás, játékos 
tevékenykedtetés, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: szemléltető képek, laptop 

Anyag: „Reggeli, esti tevékenységem” 
Technika: rajzolás emlékezetből 
  
Cél: finommotorika, grafomotoros mozgás, szem-
kéz koordináció fejlesztése, térészlelés síkban, 
vizuális emlékezet, testséma fejlesztés 
 
Feladat: egy kiválasztott napszakhoz kapcsolódó 
tevékenység megrajzolása tetszés szerint. 
Felismerhető ember, környezet, tevékenység 
ábrázolásra törekedtetés 
Differenciálás: tetszés szerinti napszak és ahhoz 
kapcsoló tevékenység kiválasztása és 
megrajzolása, szükség és igény szerinti 
segítségadás, irányítás 
 
Módszer: motiválás, beszélgetés, magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: rajzlap, saját tolltartók ábrázoló eszközei, 
viaszos vászon 

Anyag: új mondóka tanítása a hét 
napjairól: Hétfő, kedd… (Internet) 
 
Mentovics Éva: Kiszámoló- 
vershallgatás a hét napjairól 
 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
ritmusérzék fejlesztés, 
szókincsbővítés. A mondóka 
elsődleges elsajátítása. 
 
Feladat: a hét napjainak és 
sorrendjének megerősítése az új 
mondókával és a vershallgatással 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: laptop, a hét napjait, 
foglalkozásainkat bemutató 
szemléltető képeink 

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:  
Dalosjátékok ismétlése: 
Négy vándor jár…ÉNÓ. 318. 
Elvesztettem zsebkendőmet…ÉNÓ.86. 
Hóember, hóember… ÉNÓ 258. 
Ácsorogjunk, bácsorogjunk… ÉNÓ 119. 
Csizmám kopogó… 
Mondóka ismétlés:  
Madarak voltunk … 
Egyszer egy erdőben… 
 
Cél: Zenei képességek fejlesztése, a 
tanult dalok, mondókák szövegének, 
előadásának megerősítése 
 
Feladat: kettes lüktetés érzékeltetése 
az ismert dalokban, mondókákban 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: Zsebkendő, hóember, tűz 
fejdísz,  IKT eszköz 
 
Zenehallgatás: Zene ovi: téli CD  
 

 Anyag: Karikagurítás padok 
között, karikahajtás futás közben, 
ugróiskola karikák 
felhasználásával 
Karika gyakorlatok 
Fogójáték karikák 
felhasználásával 
 
Cél: szem – kéz, szem – láb 
koordináció, tapintásos észlelés, 
finommotorika, ügyesség fejlesztése 
a karikagyakorlatok során, 
testséma, térészlelés erősítése 
 
Feladat: karikavezetés, gurítás, 
karikakezelés megfelelő 
technikájának gyakorlása, ugrások 
karikákba az ugróiskola szabályát 
betartva - pontos feladatvégzés 
megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karikák, padok 

Fejlesztő: 
Szerepjátékok tetszés 
szerinti napszakokhoz 
kapcsolódva 
 
 
 
 
Montessori:  
Fűzős, kötős 
fakeretek- cipőfűzés, 
kötés gyakorlása 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
találós kérdések 
napszakokkal és a hét 
napjaival 
 
 
 
 

Megjegyzés: 

 

 

   



 
Hétfő, kedd, 
Szerda, csütörtök, 
Péntek, szombat, vasárnap, 
Jó dolgunk van, 
Mint erdőn a madárnak!        – új mondóka tanítása 
 
Mentovics Éva: Kiszámoló 

Hétfő: macska ül a lépcsőn, 
Kedden: a szeme se rezzen, 
Szerdán: felmászik a létrán, 
Csütörtökön: egerészik, 
Pénteken: csak heverészik, 
Szombat: neki szabadnap, 
Vasárnap: már bulizhat.       – vershallhatás a hét napjaihoz 

Videófelvételek a hét napjai témakörhöz: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fadLFxBq2Ps&ab_channel=KerekMese 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2MMbv-QET_0  

Karaván együttes: Napok (gyerekdal, rajzfilm gyerekeknek) | MESE TV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzEhTN6F2oo&ab_channel=Aprajavalva-%C3%A9rt%C3%A9kpercek  

-A hét napjai - oktató videó gyerekeknek @ertekpercek 

 

A tél témakörben tanult mondókák, versek: 

Csanádi Imre: Hónapsoroló 

Új év, új év, 
új esztendő! 
Hány csemetéd van? 
Tizenkettő! 
Jégen járó Január, 
fagyot fújó Február, 

https://www.youtube.com/watch?v=fadLFxBq2Ps&ab_channel=KerekMese
https://www.youtube.com/watch?v=2MMbv-QET_0
https://www.youtube.com/watch?v=lzEhTN6F2oo&ab_channel=Aprajavalva-%C3%A9rt%C3%A9kpercek
http://www.operencia.com/csanadi-imre-honapsorolo/


rügymozdító Március, 
Április, füttyös, fiús,   
virághabos víg Május, 
kalász-konyító Június, 
kasza-suhintó Július, 
aranyat izzó Augusztus, 
szőlőszagú Szeptember, 
levelet ontó Október, 
ködnevelő November 
deres-darás December. 

Donászy Magda: Hóember 
 
Mérgesen néz 
 a hóember, 
Hozzányúlni 
senki nem mer. 
 
Kezében a 
seprű nyele, 
Megbirkózni 
 ki mer vele? 
 
Mozdulatlan 
áll a helyén. 
Szalmakalap 
van a fején. 
 
 
Sem nem eszik, 
sem nem iszik, 
mégis egész 
télen hízik. 
 
Ha jönnek a 
meleg napok, 
nagyot sóhajt: 
– Elolvadok! 



 
Tavaszra csak 
helye marad. 
Meg a seprű, 
meg a kalap. 
 

Mentovics Éva: A téli madár - új vers 
Köszönöm, hogy enni adtál, 
kérlek, etess még tovább, 
segíts nekem átvészelni 
a dermesztő tél fagyát! 
 
Néhány marék szotyi, köles, 
alma, faggyúdarabok... 
Meglásd, majd, ha kikelet jő, 
hálát zengve dalolok! 
 
Pálfalvi Nándor: Farsang 

Táncra, táncra kisleányok, 

daloljatok fiúk, 

itt a farsang, haja-huj, 

ne lássunk most szomorút! 

Mert a farsang februárban 

nagy örömet ünnepel, 

múlik a tél, haja-huj, 

s a tavasznak jönni kell!   

 

 

 

 
 
  


