
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. február 28 - március 04. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fényképezés az óvodában 
okból elmarad 

 

Téma 
Pont, pont vesszőcske… 
- versgyakorlás rajzolással kísérve 
- versgyakorlás festéssel kísérve 

„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!” 
- ajtódísz (nagy kokárda különféle 
technikákkal) - közös munka 
 

C: Esztétikai nevelés. Hazafias nevelés. 

F: Kivárásra, türelemre nevelés a 
munkafázisok közötti várakozás szokásának 
gyakorlásával a folyamatos alkotás 
érdekében, a közös munka befejezéséig. 
Mozaik kép készítése. Különféle vizuális 
technikák (tépés, sodrás, ragasztás, festés, 
vágás) gyakorlásával finommotorika, 
képalkotás, alak-háttér térészlelés fejlesztése 
síkban. Képalakítással arányérzék alakítása. 
Differenciálással, eszköz egyéni döntés 
alapján történő választásával az örömteli 
alkotómunka sikerességének biztosítása. 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 
motiválás, választás, döntés, rendezés, 
tervezés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, értékelés, pozitív 
megerősítés 

E: festés kellékei, ecset, csipesz, 
vattapamacs, zsírkréta, színes ceruza, filctoll, 
színes papír, olló, ragasztó 
* 

Anyag – vers új 
Weöres S: Rajta, rajta (óv.ped. gyűjtése) 
Hopp, hopp katona (mondóka) ÉNÓ: 36. 

 

C: Nemzeti ünnepünk érzelmi előkészítése; 
hazafias nevelés. 
F: A versek lelkesítő erejének 
megismertetése szemléletes előadásmóddal. 
Szókincsbővítés: ellenség. A feszes tempó 
érzékeltetése. 

M: kezdeményezés, differenciálás, értékelés, 
motiválás, gyakorlás, bemutatás 

E: hajtogatott csákók újságpapírból 

Anyag – mondóka új 
Pont, pont vesszőcske… 
 
C: Beszédfejlesztés. Rajzoltató vers 
megismertetése. 

F: A vers ritmusának megéreztetése. 
Bemutatás saját testen követéssel - a szavak 
végi hangzók pontos ejtésének 
ellenőrzése közben. Finommozgás, 
ritmusérzék, emlékezet, észlelés fejlesztése 
cselekedtetés közben.  
M: kezdeményezés, magyarázat, bemutatás, 
játékos utánzás, értékelés, differenciálás 
E: a gyermekek ujjai 

Megjegyzés Megjegyzé Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. február 28 - március 04. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

 Anyag  
Aki nem lép egyszerre – új ÉNÓ: 81. 
 
Ism: 
- Töröm, töröm a mákot ÉNÓ: 99. 
- Sétálunk, sétálunk ÉNÓ: 107. 
 
Kfejl: halk-hangos és ritmuszenekar 
feszes járással 

 
Zh: Előre a jobb kezedet (youTube) 
 

Cél: Ismerkedés katonadalokkal, 
közelgő Nemzeti Ünnepünk érzelmi 
előkészítése érdekében. 
 

Feladat: Annak megéreztetése, hogy a 
dal mondanivalója, a feszes tempó nem 
ok a hangos, „kiabálós” éneklésre. 
Gyakorlás, járás az asztalok között 
hullámvonalban. Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése dalon, mondókán.  
 

Módszer: kezdeményezés, gyakorlás,  
elcsendesülés, differenciálás, értékelés 
motiválás 
 

Eszköz: IKT eszköz: laptop 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 
 

Anyag 
Hossztengely körüli gurulás 
Szalaggyakorlatok 
 
Főrész:  
- hossztengely körüli gurulás 
szalagfogással 
 
Játék:  
Helykereső fogójáték 
 

C: Eszközfogással úgy 
mozogjanak, hogy az eszközt ne 
engedjék el. Testük nyújtva legyen 
gurulás közben. 

F: Testséma fejlesztése a 
testrészek mozgatásával, 
testrészre koncentrálással. 
Egyensúlyérzék fejlesztése a 
forgás utáni egyensúly 
visszanyerésével.  
Játék közben egymásra és 
magukra is figyeljenek a térben 
gyors mozgás közben (figyelem 
fejlesztése.) 

M: kötelező foglalkozás, 
bemutatás, bemutattatás, 
hibajavítás, értékelés, 
differenciálás, egyéni bánásmód 
alkalmazása, gyakorlás 

E: tornaszőnyeg, szalagok 

Fejlesztő: 
1.Keresd meg, tedd a kosárba! 
(kézzel-lábbal)   
2. Babafürdetés 

C: Testsémafejlesztés.  
F: Beszédfejlesztés: mondják 
szóval, amit cselekednek. 
Játék testrészekkel, funkcióik 
gyakoroltatásával. 
M: kezdeményezés 

E: baba, fürdetőkád, víz; 
kisebb játékeszközök 
Montessori: Titkos terítő 
C: Mozgásfejlesztő 
kéziszerekkel való örömteli 
tevékenykedés. 
F: A térbeli különbségek 
vizuális felismerése 
képességének-, ill. a motorikus 
képességek; a tapintásos 
érzékelés, észlelés, figyelem 
fejlesztése. 
M: játékos cselekedtetés, 
ellenőrzés, differenciálás, 
szabályismertetés 
Anyanyelvi:  
Kovács Barbara: Hacuka, 
pacuka (öltözős vers) 

C- F: Humoros versikével 
játékos anyanyelvi nevelés, 
beszédfejlesztés. 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: 
 

 

Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. március 7-11. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Testünk  -  Betegség, gyógyítás 

 

Cél: Tudatosodjék bennük az orvos a védőnő 

gyógyító munkája. Mit tesz a beteg a gyógyulás 

érdekében. 

Feladat: A gyógyítás módja, helye, a beteg 

életmódja. Halljanak arról hogyan kaphatják el a 

betegségeket és hogyan előzhető meg. A 

gyógyszertár fogalmának megismertetése a 

gyermekekkel. 

Módszer:   kezdeményezés, közös beszélgetés, 

képolvasás, ismeretnyújtás, szemléltetés, 

tapasztalatszerzés megfigyelés útján. 

Élménybeszámolók a témában.                           

Eszköz:  orvosi táska 

 

Téma 
Magyar zászló festése, tenyér nyomattal   

- közös munka  

Cél:  A  gyerekek egyéni fejlettségi 

szintjüknek megfelelően képi, plasztikai 

kifejezőképesség birtokába juttassanak, 

alakuljon ki bennük a rendező, komponáló, 

térbeli tájékozódó képesség, fejlődjön  

színképzetük.                                            

Feladat:  Helyes arányok megláttatása. 

Tiszta esztétikus munkára nevelés. 

Finommotorika, kézügyesség, szem-kéz 

koordináció,  vizuális fantázia fejlesztése. 

Igény és szükség szerinti irányítás, 

ötletadás,segítségnyújtás                       

Módszer: kezdeményezés, feladatadás, 

szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés                                                        

Eszköz:  rajzlap, tempera (piros, fehér, 

zöld), papírtörlő, viaszos vászon 

 

 
 
 

Anyag: vers ismétlés 
Weöres S: Rajta, rajta (óv.ped. gyűjtése) 
Hopp, hopp katona (mondóka) ÉNÓ: 36. 

 

C:  Hazaszeretetre nevelés, emlékezés a 

bátor magyar katonákra.                                       

F: Figyelem fejlesztése. Esztétikai élmény 

nyújtása, pontos szövegtudás elsajátítására  

M: kezdeményezés, bemutatás, magyarázat, 

szemléltetés, gyakorlás.                                

E: rajzolt huszár képek 

 

Anyag - új mese 
Kovács Attila: Doktor bácsi meséi 

C: Irodalmi érdeklődés felkeltése, változatos 

irodalmi élmények nyújtása során.                         

F: Szókincsbővítés. Figyelem, emlékezet 

fejlesztése.                                                         

M: mesehallgatás, kezdeményezés, 

bemutatás, magyarázat, szemléltetés                                                          

E:  Képek, a mesében szereplő tárgyakról                         

 
 

Megjegyzés Megjegyzé 

 

 

Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 7-11. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

 Anyag - új dal 
Kis hurka.....ÉNó: 68. 
Ism: 
- Aki nem lép egyszerre ÉNÓ: 81. 
-Tekeredik a kígyó ÉNÓ: 109. 
- Kis kacsa fürdik – ÉNÓ 124. 
Kfejl: Térforma kialakításának 

gyakorlása,  egyenletes lüktetés 

gyakorlása  tapssal.                                     

Zh: Nincs szebb a virágnál.. ÉNO 

287    - óv.ped éneke 

Cél: A zene megszerettetése, a 

zenei anyanyelv megalapozása, 

hogy a zene eszközével formáljuk a 

gyermekek személyiségét               

Feladat: Szívesen énekeljenek, 

ismerjék fel a tanult dalokat.                                                            

Módszer:  kezdeményezés, 

motiválás, bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés,                                      

Eszköz:  fejdísz, tarisznya 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 
 

Anyag 
Átlépések szerekről, szerekre 
 

Főrész: Átlépés szerről szerre, 
kendővel a kézben - padról 
padra - zsámolyról zsámolyra - 
karikából karikába - 
talpnyomatról talpnyomatra. . 
Játék: futójátékok a tornaszerek 
felhasználásával és kerülésével 
Cél: Térpercepció fejlesztése a 
különböző téri irányok és 
helyzetek észlelésével          
Feladat: egyensúlyérzék , 
nagymozgások, kar és 
lábizomzat erősítése, testséma 
fejlesztése, térpercepció 
fejlesztése, szem – láb 
koordináció fejlesztése. 
Módszer: kötelező foglalkozás, 
gyakorlás, bemutatás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés                        
Eszköz: karikák, zsámoly, pad, 
kendő  

Fejlesztő: 
Orvosos játék: Találd ki, mi 

fáj? 

C: Nagymozgások  fejlesztése 
a játék során                                  
F: emlékezet, figyelem, 
metakommunikációs jelzések 

fejlesztése. 

 
Montessori:  
Varázs zacskó- a gyógyítás 
ezközeivel 
 
C: ismerjék meg a 
gyógyításhoz szükséges 
eszközöket (orvosi táska) 
F: tapintásos érzékelés, 
észlelés-, figyelem fejlesztése. 
 
  
Anyanyelvi:  
Szógyűjtés – betegség, 
gyógyítás 
 
C: beszédfejlesztés                
F: szókincsbővítés, figyelem, 
emlékezet fejl. 

 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: 
 

 
 

Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 14-18. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Testünk – végtagok (kéz-láb) 
 
+ Közlekedés: séta az óvoda környékén az 
időjárás függvényében (ismerkedés) 
 
Cél: Testséma fejlesztése: ismerjék meg testüket, a 
testrészeket és azok funkcióit.  
 

Feladat: Ismerkedjenek meg a testrészek nevével, 
funkcióival és ápolásukkal. Tapintásos érzékelés, 
észlelés, finom-, és nagymozgások fejlesztése. A 
végtagokkal történő játékos mozgások, 
cselekedtetések (pl. lábujjal tárgyak összeszedése) 
közben. A kéz-, és lábujjak összehasonlítása. 
Játszótéren a végtagok funkcióinak megtapasztalása, 
megbeszélése!  
Gyalogos közlekedés, a séta szabályainak 
gyakorlása. A gyalogátkelőhely felismertetése, az 
átkelés szabályainak tudatosítása közvetlen 
tapasztalatszerzés során. 
 

Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, séta 
szabály-, és szokásalakítás, megfigyelés, egyéni és 
mikrocsoportos tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, differenciálás 
 

Eszköz: gyermekek testrészei 

Téma 
A gyermekek keze körbe-rajzolása 
(felnőtt),  
Március 15-hez kapcsolt nyomtatott képek 
színezése. 
 
C: Esztétikai nevelés. Az ünnep alatt szerzett 
élmények feldolgozása. 
 

F: A gyermekek kezének körbe-rajzolása, 
vágása (felnőtt); színezés, felületfestés 
(gyermek) egyéni elképzelés alapján – a 
technikák és helyes eszközfogás gyakorlása. 
Színek felismerése, megnevezése. Kreativitás, 
képzelet fejlesztése. 
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 
motiválás, gyakorlás, választás, döntés, 
tervezés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, pozitív megerősítés, értékelés 

 
E: fénymásolatok, papírlap, rajzolás, festés 
eszközei. 

Anyag – mese új 
A medve és a huszár (Kormos Rebeka 
meséje nyomán:  
 
C: Beszédfejlesztés, ismeretbővítés. 

F: A mesével a figyelem, emlékezet, 
koncentráció fejlesztése. Annak 
megéreztetése, hogy a segítséggel mindig 
igyekezzünk örömet, jobb kedvet szerezni 
egymásnak. Szókincsbővítés: ráállott. 
M: kezdeményezés, bemutatás beszélgetés 
E: holló és bagoly kesztyűbáb 

Anyag – versgyakorlás 
Weöres S: Rajta, rajta (óv.ped. gyűjtése) 
Hopp, hopp katona (mondóka) ÉNÓ: 36. 

 
C: Hagyományápolás, anyanyelvi nevelés. 

F: Zöngés és zöngétlen mássalhangzók 
tiszta ejtésének elősegítése igényes irodalmi 
anyaggal. 
Érzelmi nevelés, hangulati előkészítés a 
verseken keresztül, Halk hangos gyakorlása 
beszéddel. Képességek szerinti szöveg-
pontosítás egyéni gyakorlással. 

M: kezdeményezés, egyéni és páros 
gyakorlás, differenciálás, értékelés, 
megerősítés, ellenőrzés 
E: magyar zászló alkotások 

Megjegyzés Megjegyzés 

 

Megjegyzés 

 

https://pompasnapok.blog.hu/2018/12/11/a_medve_es_a_huszar
https://blog.hu/user/1132464/tab/msg


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 14-18. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nemzeti ünnep 
 okból elmarad 

  
 
 

 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Rézsútos szeren csúszás, kúszás, 
mászás.  
Léglabdagyakorlatok 
 
Főrész: 
- rézsútos padon kúszás felfelé  
- rézsútos padon mászás felfelé 
- rézsútos padon nyújtott ülésben 
csúszás lefelé 

 
Játék: Játékos labdakidobó 
 

C: Mozgásfejlesztés. 

 
F: Csúszás, kúszás, mászás 
technikájának erősítése. 
Egyensúlyérzék fejlesztése rézsútos 
szeren történő mozgással. Szem-kéz, 
szem -láb koordináció fejlesztése 
léglabdával. Irányváltoztatás 
gyakorlása labdajátékkal. 
 

M: kötelező foglalkozás, 
bemutatás, bemutattatás, gyakorlás 
hibajavítás, értékelés, egyéni 
bánásmód alkalmazása, 
differenciálás 

E: rézsútos pad, bordásfal, léglabda, 
tornaszőnyeg 

Fejlesztő: 
Gyümölcs-, zöldségválogatás 
a babakonyhában. 
C: ismeretek nyújtása 
válogatás közben. 
F: koncentrációra késztetés a 
játékon keresztül, szókincs 
bővítés (pl. cukkini) 
 
Montessori: 

Magok öntögetése, 
kanalazása (tölcsérrel) 
üvegbe 
C: Mozgásfejlesztés 

F: Koncentrálással, 
pontossággal figyelem, 
finommotorika fejlesztése; 
türelemre, kitartásra nevelés. 
M: egyéni cselekedtetés 

E: magok, tölcsér, üveg, 
kanalak 

 
Anyanyelvi:  

Szógyűjtés - testrészek 
C-F: Szókincsbővítés, 
figyelem-, koncentráció-, 
verbális fejlesztés. 

M: mikrocsoportos játék 

 

Megjegyzés 
 
 
 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. március 21-25. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
A víz hete - A víz világnapja 

 
 
 
Cél: Érezzék meg, hogy a víz kincs az  ember- állat-
növény tekintetében is. 
 Ismeretbővítés a víz energiatermelő és pusztító 
munkájának megismerésével. 
 

Feladat: A víz és az ember kapcsolata, a víz 
fontossága, a víz felhasználása. Könyvek 
nézegetése, képek gyűjtése az internet 
segítségéve.l 
 
 

Módszer:  kezdeményezés, közös beszélgetés, 
képolvasás, ismeretnyújtás, szemléltetés, 
tapasztalatszerzés megfigyelés útján. 
Élménybeszámolók a témában.                           
 

Eszköz: földgömb, könyvek, laptop 
 

 
 

Téma 
Hullámzó víz festése -  halak, vízben élő 

állatok, színezése felragasztása 

 
Cél: helyes arányok megláttatása. Tiszta 

esztétikus munkára nevelés. Igény és 

szükség szerinti irányítás, ötletadás. 

Feladat: Hullámzó víz festése hengerrel - 

felületfestés. Új technika megismertetése, 

gyakoroltatása. Esztétikai érzék, 

finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztése. 

Módszer: kezdeményezés, feladatadás, 
szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés                                                         
 
Eszköz: rajzlap, tempera, ragasztó, 
ceruza, zsírkréta, nyomtatott - kivágott 
halak, vízben élő állatok, 
 
 
 
 
 

Anyag - új mese 
Fésűs Éva: Az irigy medve (ezüst- hegedű 

66o.) https://www.youtube.com/watch?v=dxKi98hsZdI  

C: Türelmes mesehallgatásra nevelés. 
Esztétikai élmény nyújtása 
F: az irodalmi érdeklődés felkeltése, 

esztétikai, erkölcsi érzelmek megerősítése.  

M: kezdeményezés, mesehallgatás,  

bemutatás, magyarázat, szemléltetés                                                          

E: laptop, a mesében szereplő  állatok képei 

Anyag - új mondóka 
Gyurcsó István: Pici patak mondókája 
Patak vagyok, csobogó, mikor leszek nagy folyó? Akkor 

leszek nagy folyó, mikor elolvad a hó. Csobogó, 
csobogó, mikor elolvad a hó. 

 

C: az irodalmi érdeklődés felkeltése, 
változatos irodalmi élmények nyújtása során.                                                      

F: Esztétikai élmény nyújtása, pontos 
szövegtudás elsajátítása  

M: kezdeményezés, bemutatás, magyarázat, 
szemléltetés, gyakorlás  
E: kép a patakról 
 
 

Megjegyzés Megjegyzé 

 

 

Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 21-25. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

 Anyag - új mondóka 
Essél eső essél....  ÉNO 27  
 
Ism:                                                         
- Kis hurka.....ÉNó: 68. 
- Aki nem lép egyszerre ÉNÓ: 81. 
-Tekeredik a kígyó ÉNÓ: 109. 
- Kis kacsa fürdik – ÉNÓ 124. 

 
Kfejl: Egyenletes lüktetés 
érzékeltetése járással, tapsolással, 
ritmusbottal. 
Zh: Szalai Borbála - Csodakút 
https://www.youtube.com/watch?v=taLBhP3yjro 
 

Cél: A zene megszerettetése, a zenei 
anyanyelv megalapozása. 

Feladat: Szívesen énekeljenek, 

ismerjék fel a tanult dalokat.                                                             

Módszer:  kezdeményezés, 

motiválás, bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés,                     

Eszköz: ritmusbot, fejdísz 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 
 

Anyag 
Bújás különböző magasságú 
tárgyak alatt 
 
Főrész:Kar és lábizom erősítő 
játékos gimnasztikai gyakorlatuk   
Játék: Utánzó játékok -  a víz 
mozgásának utánzása 
"ejtőernyő" segítségével. 
 
Cél: Mozgás megszerettetése, 
mindennapi mozgásigény 
kielégítése                             
Feladat: játékos utánzó 
gyakorlatok megismertetése, 
játszása, nagymozgás, szem- 
kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése járás, futás, kúszás 
bújás során 
Módszer: kötelező foglalkozás, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: tornatermi eszközök  
 
 

Fejlesztő: 

Különféle tevékenységek, 
játékok a vízzel 
kapcsolatban. 
 

C: Beszélgetés: a víz 
értékéről; a pazarlás 
elkerüléséről 

F: Halljanak a víz védelméről, 
tisztántartásáról. 
 
Montessori:  
Öntögetős játék 
 
C: Beszélgetés a vízről, mint 
az élet elengedhetetlen 
alkotóeleméről 
F: figyelem, szem-kéz 
koordináció fejlesztése. 

 
Anyanyelvi:  
Vízzel kapcsolatos 
találóskérdések      
          

C: Szókincsbővítés vizes 
témakörben. 

F: Szociális képességek 
fejlesztése 
 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: 
 

 
 

Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. március 28 – április 01. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Állatok  
Vadon élő állatok – ébredő természet 
-rovarok, bogarak megfigyelése. 
 
Cél: Ismert vadállatokról ismeretek felelevenítése, 
rögzítése, bővítése. Fedezzék fel, hogy egyre több 
rovar, bogár jelent meg. 
 

Feladat: Beszélgetés a gyermekek által ismert 
állatok jellemzőiről, táplálkozásukról képeskönyv 
nézegetés, rajzolás közben. Hangutánzás gyakorlása 
játékos formában – párbeszéd játékkal is (felnőtt állat 
és kicsinye) Közvetlen tapasztalatszerzés biztosítása 
a bogarak, rovarok megfigyelésével (katicabogár, 
hangya, légy, pók…). Az állatok - természet – ember 
egység hangsúlyozásával az óvó,- védő attitűd 
kialakítása. Szókincsbővítés: vadállat, veszély, 
védelem, bogár, rovar, ébredő természet. 
 

Módszer: kezdeményezés, beszélgetés,  
szabály-, és szokásalakítás, megfigyelés, egyéni és 
mikrocsoportos tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, differenciálás 
 

Eszköz: Gyűjtőmunka: képeskönyvek, fotók vadon 
élő állatokról (otthonról). 

 
 

Téma  
Tavasz közeleg! - Barkácsolás  
- hernyó készítése tojástartóból festéssel, 
rajzolással, (lyukasztás óv.ped.) 
- tavaszköszöntő virágkoszorú készítése 
tojástartóból festéssel (ragasztás óv.ped.) 
 

C: Az ébredő természet hangulatának 
megéreztetése a színek sokféleségének 
megtapasztalásán keresztül. 

F: A színek, formák, elhelyezés önálló 
kiválasztásával a tervezés, döntés, 
megvalósítás gyakoroltatása, képzeletük 
fejlesztése, ízlésük formálása. 
Tapasztalják meg, hogy mely 
munkafolyamatra képesek és mikor kérjenek 
felnőtt segítséget (pl. lyukasztás). Veszélyek 
megbeszélése. Eszközhasználattal a festés 
technikájának gyakorlása 3D-s formákon.  Az 
arc megrajzolásával a helyes arányok 
megtapasztalása. 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 
motiválás, választás, döntés, rendezés, 
tervezés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, értékelés, pozitív 
megerősítés 

E: tojástartó, pipatisztító, festék, lyukasztó, 
papírlap, színes ceruza, olló 
 

Anyag – vers új 
Weöres Sándor: Olvadás  
 
C: Verstanulás hozzárendelt pontos 
mozgással kísérve – utánzás. 
F: A szavak játékosságának kidomborítása 
útján  
beszédfejlesztés. Gyakorlás és annak 
ellenőrzése, hogy versmondáskor csak 
kellően gyorsuljanak fel a végére és kiabálás 
helyett hangosan mondják. 
Képességfejlesztés: gyors – lassú gyak. 
rövidebb szövegben. A vers zeneiségének, 
lüktetésének megéreztetése. 

M: kezdeményezés, bemutatás, 
differenciálás, értékelés, motiválás, gyakorlás 

E:  

Anyag – verses mese - új 
Móricz Zsigmond: Iciri-piciri  
 
C: Ismerkedjenek meg a verses-mese 
műfajával. A nyelvi kompetencia 
megszerzésének támogatása. 
F: A szóhangokkal, ritmikus 
szókapcsolatokkal – a hallási érzékelés útján 
– örömérzés keltése a gyermekekben, 
képzelet fejlesztése. A „c, sz” hangzók tiszta 
ejtésének bemutatásával beszédfejlesztés. 
M: kezdeményezés, magyarázat, bemutatás, 
játékos utánzás, értékelés 
E:  

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 28 – április 01. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

 Anyag   
Kis kacsa fürdik (békés m. változat) 
Ism.  
- Csiga –biga… ÉNO 62. 
- Mackó, mackó ÉNO 222. 

- Kis, kis kígyó ÉNO 219. 
 

Kfejl: halk-hangos dalon  
 

Cél: Az új dalos játék bemutatása, 
figyelmes hallgatásra motiválás a pontos 
szövegvisszaadás érdekében. 
 

Feladat: Annak beláttatása 
gyakorlással, hogy a halk-hangos, nem 
jelent gyors-lassút; ellenőrzés. 
Körtartás, hullámvonalban járás 
gyakorlása. Énekeljék ki a szóvégi 
hangokat is! - ellenőrzés. 

 
Módszer: kezdeményezés, gyakorlás,  
bemutatás, differenciálás, értékelés 
motiválás, ellenőrzés 
 

Eszköz:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 
 

Anyag 
Csúszás hason és hanyatt-
fekvésben padon és tárgyak 
alatt 
 

Főrész: 
-  csúszás hason és hanyatt-
fekvésben padon 
- csúszás hason és hanyatt-
fekvésben különböző magasságú 
körkötél alatt 
- csúszás hason és hanyatt-
fekvésben rácsos szer alatt 
 

Játék: Szoborjáték 
 

C: Mozgásfejlesztés. 

F: Hason és hanyatt-fekvésben 
történő csúszás technikájának 
gyakorlása. Karizom fejlesztése. 
Szem-kéz, szem-láb koordináció 
erősítése csúszással és körkötél 
gyakorlatokkal. Játékosság 
biztosítása. 

M: kötelező foglalkozás, 
bemutatás, bemutattatás, 
gyakorlás hibajavítás, értékelés, 
egyéni bánásmód alkalmazása, 
differenciálás 

E: pad, körkötél, wesco rács 

Szimulációs: 

Nyomozók vagyunk! 
C: A felfedezés örömének 
biztosítása különleges eszközzel. 

F: Figyelem fejl-se , türelemre 
nevelés a csendes meg-figyelés, 
egy dologra való koncentrálás 
megköve-telésével, ellenőrzéssel. 
E: nagyító 
Montessori: 

Saját készítésű eszköz – 
csipeszes rakosgatók 
tojástartókba; golyós labirintus. 
C: Új, egyszerű, látványos 
eszközzel érdeklődés felkeltése. 
F: Szabály megbeszélése, 
betartatása (csipesszel bele, 
kézzel kivétel), gyakorlás. 
Anyanyelvi:  
Papagáj játék 
Állathangok utánzása / magas- 
mély, halk- hangos 
megkülönböztetésével 

C: Személyes kapcsolatalakítás-, 
és tartás társsal és társakkal 
meg-határozott ideig. 

F: A hangképző szervek 
erősítése gyakorlással.  
Szocializáció fejl-se a nem barát 
társsal való páros gyakorlás 
során. Figyelem fejl-se a társra 
fókuszálással; ellenőrzés. 
Hangutánzás játékos formában. 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: Megjegyzés 

 

 

 


