
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. február 28. – március 04. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe: Március 15.  
„Föl, föl vitézek a csatára” projekt (1 hét) 
 
Cél: Erősödjön a hazához, nemzethez való 
kötődésük. A haza szeretetére nevelés, a 
magyarságtudat erősítése. 
 
Feladat: Ismeretek bővítése az 1848 - as 
márciusi Forradalomról és Szabadságharc 
eseményeiről a beszélgetéssel, képolvasással, 
szituációs játékkal. Erkölcsi értékek közvetítése: 
hősök. Ismerjék meg nemzeti színeinket, 
nemzeti jelképeinket. 

 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, mesélés, 
szituációs játék, irányítás, ellenőrzés, 
differenciálás, értékelés 
 
Eszköz: március 15. ünnepi képek, illusztrációk, 
képes könyvek, földgömb, Európa térkép 
 
 
 

Anyag: „Nemzeti kokárda”  
 
Technika: kézimunka 
 
Cél: vágás, ragasztás technikájának 
megerősítése. Finommotorika, szem-kéz 
koordináció, manuális készség 
fejlesztése. 
 
Feladat: a nemzeti színek, sorrendjük és 
a kokárdaforma megerősítése a 
kézimunka során. 
 
Módszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, javaslattétel, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel, 
tetszés szerinti technika választás 
 
Eszköz: piros, fehér, zöld kartonpapírok, 
olló, ragasztó 

Krúdy Gyula: A zászlótartó és a 
fia elbeszélés 
Cél :Érzelmi és erkölcs életük 
fejlesztése 
Feladat: Hazaszeretetre nevelés a 
történet érzelmi átélésével, a kor 
hangulatának megjelenítésével, 
szemléletes előadásmóddal. 
Eszköz: IKT eszköz. kortörténeti 
jelenetek 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
szemléltetés 

Anyag: Krúdy Gyula: A sánta 
honvéd 
Cél:Hazaszeretetre nevelés. 
Feladat: Érzelmi életük, figyelem 
fejlesztése, szókincsbővítés-
anyanyelvi nevelés (bajtárs, honvéd, 
kémlelés, ellenség) 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat 
Eszköz: 

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:  
Hej, vára vára… új dalos játéka 
nemzeti ünnepre 
Alkalmi dalok ismétlése  
Aki nem lép egyszerre…ÉNÓ.82. 
Nincs szebb a virágnál…ÉNÓ.48. 
Gyí, paci, paripa…ÉNÓ.126. 
Alkalmi mondókák ismétlése: 
Gyí te paci… 
Höcc, höcc, katona… 
Van paripám takaros… 
Feladat: Hallásfejlesztés:  
Halk- hangos érzékeltetése 
éneklésben, mondókázásban, 
hangszerjátékban 
Zenehallgatás: Kossuth Lajos azt 
üzente…-  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: ritmusbotok, kisdob, 
nagydob 
 

Anyag: 10 elemű halmazok 
bontása részhalmazokra 
(elvétel, hozzáadás, 
ugyanannyivá tétel). 
Számolás 10-ig. 
Cél: számolási és bontás 
műveleteinek megerősítése.  
Feladat: Játékos 
cselekedtetésekkel halmazok 
bontásának, egyesítésének 
gyakoroltatása a meghatározott 
tulajdonságok szerint. 
Hozzáadás, elvevés, 
ugyanannyivá tétel 
műveleteinek gyakorlása, 
megerősítése. Több, kevesebb, 
ugyan annyi létrehozása 
becsléssel, számlálással 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés  
Eszköz: Minimat eszközök 
halak, kacsák, munkalap 

Anyag: Mélyugrás padról, 
zsugorkanyarulati ugrás padon.  
Kar és lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok. 
Fogójáték.  
   
Cél: Térészlelés fejlesztése, 
térirány követése padon. 
A zsugorkanyarulati szökdelés 
technikájának elsajátítása, 
megerősítése a gyakorlások során. 
 
 Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció fejlesztése a 
padgyakorlatok során. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg 
 
 

 

Fejlesztő játék:  
„Huszáros játék” - 
szerepjáték 
„Adj király katonát!” 
 
 
 
 
Montessori:  
Európa térkép, 
földgömb, Európai 
országok zászlói 
memória játék 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyarapító játék az 
ünneppel 
kapcsolatban: Mi jut 
eszedbe az ünnepről? 
- fogalomgyűjtések 
 

Megjegyzés:    

 
 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. február 28. – március 04. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe: Március 15.  
„Föl, föl vitézek a csatára” projekt (1 hét) 
 
Cél: Erősödjön a hazához, nemzethez való 
kötődésük. A haza szeretetére nevelés, a 
magyarságtudat erősítése. 
 
Feladat: Ismeretek bővítése az 1848 - as 
márciusi Forradalomról és Szabadságharc 
eseményeiről a beszélgetéssel, képolvasással, 
szituációs játékkal. Erkölcsi értékek közvetítése: 
hősök. Ismerjék meg nemzeti színeinket, 
nemzeti jelképeinket. 

 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, mesélés, 
szituációs játék, irányítás, ellenőrzés, 
differenciálás, értékelés 
 
Eszköz: március 15. ünnepi képek, illusztrációk, 
képes könyvek, földgömb, Európa térkép 
 
 
 
 

Anyag: Kokárda, zászló, madár, szív, 
virágforma készítése tetszés szerint  
 
Technika: kézimunka - varrás  
 
Cél: a varrás technikájának 
megerősítése, szem-kéz koordináció, 
finommotorika fejlesztése 
 
Feladat: balesetmentes tű használatra 
szoktatás, kitartás, monotónia tűrés 
erősítése, finommotorika fejlesztése. 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló                                                                                                                                                         
 

Anyag:  
Szepsy Eleonóra: Március 15. - új 
vers (internetről) 
                                                                            
Cél: hazafiságra nevelés, érzelmi 
nevelés az irodalmi 
élménynyújtáson belül. 
Szókincsbővítés 
 
Feladat: az új vers szövegének, 
tartalmának, ritmusának 
megismerése, elsődleges rögzítése. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: nemzeti színű kokárda 
 

 

 

 

 

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 
Hej, vára, vára… a nemzeti 
ünnepre 
Alkalmi dalok ismétlése  
Aki nem lép egyszerre…ÉNÓ.82. 
Nincs szebb a virágnál…ÉNÓ.48. 
Gyí, paci, paripa…ÉNÓ.126. 
Alkalmi mondókák ismétlése: 
Gyí te paci… 
Höcc, höcc, katona… 
Van paripám takaros… 
Feladat: Hallásfejlesztés:  
Halk- hangos érzékeltetése 
éneklésben, mondókázásban, 
hangszerjátékban 
Zenehallgatás: A jó lovas 
katonának…IKT eszköz 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: ritmusbotok, kisdob, 
nagydob 
 
 
 

 Anyag: Mélyugrás padról, 
zsugorkanyarulati ugrás padon.  
Kar és lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok. 
Fogójáték.  
   
Cél: Térészlelés fejlesztése, 
térirány követése padon. 
A zsugorkanyarulati szökdelés 
technikájának elsajátítása, 
megerősítése a gyakorlások során. 
 
 Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció fejlesztése a 
padgyakorlatok során. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg 
 
 
 

 

Fejlesztő játék:  
Dramatikus játék              
Az 1848 -as 
forradalmi történések 
eljátszása 
 
Montessori:  
Európa térkép, 
földgömb, Európai 
országok zászlói 
memória játék 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Érzelemjátékok, 
metakommunikációs 
gyakorlatok 
Tekintetjáték: 
farkasszem 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 07. – 11. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe: Március 15-ei 
megemlékezés a Gesztenyéskertben (03.08.) 
„Föl, föl vitézek a csatára” projekt (2 hét) 
 
Cél: Hazafiságra nevelés, érzelmi erkölcsi 
nevelés, történelmi momentumok megismerése, 
hazánk történéseiről szerzett tudásuk bővítése, 
szókincsbővítés Ünnepi megemlékezés: külső 
helyszíni foglalkozás a hősök emlékművénél. 
 
Feladat: a tanult dalok és versek előadása a 
hősök emlékművénél.  Beszélgetések, 
dramatikus játék a forradalomról, körjátékok 
eljátszása, szimulációs játékok eljátszása. 
 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
megfigyeltetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: megemlékezésre nemzeti színű lobogó 
  

Anyag: Kokárda, zászló, madár, szív, 
virágforma készítése tetszés szerint 
(előző foglalkozáson megkezdett munka 
folytatása) 
 
Technika: kézimunka - varrás  
 
Cél: a varrás technikájának 

megerősítése, szem-kéz koordináció, 

finommotorika fejlesztése 

Feladat: balesetmentes tű használatra 
szoktatás, kitartás, monotónia tűrés 
erősítése, finommotorika fejlesztése. 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló                                                                                                                                                         
  

Anyag: Kevély Kereki - monda 
hallgatása Petőfi Sándorról 
(Ünnepsoroló) 
Cél: hazafias érzés erősítése, a 
történelmi személyekkel való 
megismerkedés 
Feladat: érzelmi nevelés, 
hazaszeretetre nevelés a monda 
szövegének segítségével 
Módszer: előadás, bemutatás, 
érzékeltetés, beszélgetés, értékelés 
Eszköz: nemzeti jelképek, képek 
Petőfi Sándorról 
 

Anyag: Szepsy Eleonóra: Március 
15. versismétlés 
Cél: Az ünnepi hangulat átélése. 
Hazafiságra, hazaszeretetre 
nevelés. A vers költői képeivel, 
szavainak előadásával a 
hazaszeretet megerősítése. 
Feladat: A vers szövegének, 
ritmusának megerősítése a 
gyakorlás során. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: nemzeti színű kokárda 
 

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:  
Járom az új váramat… új 
Alkalmi dalok ismétlése: 
Aki nem lép egyszerre… 
Nincs szebb a virágnál… 
Gyí, paci, paripa… 
Nap ragyog aranyos… 
Alkalmi mondókák ismétlése: 
Gyí, te paci… 
Hoc, hoc, katona… 
Van paripám… 
Cél: Az új dal szövegének és 
játékának megismertetése 
Feladat:  
mozgásformák, térformák 
követése, gyors - lassú menetelés 
indulókra, verbunkoszenére 
Zenehallgatás: Föl, föl vitézek… 
IKT eszköz 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: laptop, csákók, nemzeti 
zászlók 
 

Anyag:  
Vonalak zárt vonalon kívül, 
belül lévő pontok. 
Egyenes és görbe vonalak. 
Cél: matematikai képességek 
megerősítése.  
Összehasonlítás- 
megkülönböztetés 
képességének fejlesztése 
Feladat: A vonalak 
különbözőségének és 
azonosságának felfedeztetése 
az egyenes és görbe vonalak 
megfigyeltetésével, 
összehasonlításával. 
Nyitott és zárt vonalak 
létrehozása, megerősítése a 
játékos cselekedtetések során. 
Módszer: magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: munkalap, ceruza, 
fonalak, feladatlap, mágnes 
tábla és képei 

 Anyag: Felső- és alsó dobás 
célba vonal mögül. 
 Karizomzatot erősítő gyakorlatok, 
labdajátékok. 
 
Cél: felső és alsó dobás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. 
 
Játék: katonák célba dobnak 
 
Feladat: Térirányok követése 
térészlelés fejlesztés a 
labdagyakorlatok alatt. 
Finommotorika fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kislabdák, zsámoly, karika              
 

 
 

Fejlesztő játék: 
huszárok – 
szimulációs játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
cipőfűzés, kötés 
gyakorlása kereten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Metakommunikációs 
játék – félelem, 
bátorság, harag 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 07. – 11. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe: Március 15-ei 
megemlékezés az óvodában 
„Föl, föl vitézek a csatára” projekt (2 hét) 
 
Cél: Hazafiságra nevelés, érzelmi erkölcsi 
nevelés, történelmi momentumok megismerése, 
hazánk történéseiről szerzett tudásuk bővítése, 
szókincsbővítés. 
 
Feladat: 
- Menetelés és huszáros játék indulókra,  
- katonai várépítés a szőnyegen szerepjátékkal 
összekötve 
- albumok nézegetése, közös beszélgetés, 
harceszközökkel, ruházatokkal való ismerkedés 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, magyarázat, 
szemléltetés, képolvasás, mesélés, szituációs 
játék, irányítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: dob, 1848-49-es történelmi könyv, 
kokárda, földgömb, Európa térkép 
 
 
 
  

Anyag: Nemzeti jelképek (kokárda, 
zászló) 
 
Technika: kézimunka 
 
Cél: A fonalragasztás és a fonás 
technikájának megerősítése, közös 
produktum – nemzeti kokárda 
létrehozása 
 
Feladat: Előre megrajzolt március 15-ei 
kokárda sablon bevonása a piros, fehér, 
zöld színű fonalak egymás utáni, egymás 
melletti felragasztásával.  
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
segítségadás, hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel, 
tetszés szerinti fonás gyakorlása, 
alkalmazása  
 
Eszköz: műszaki rajzlap, folyékony 
ragasztó, piros, fehér, zöld fonal, viaszos 
vászon 
 

Anyag: Tordon Ákos: A 
csodatrombita… új mese 
(internetről) 
 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés 
az irodalmi élmény nyújtás által, az 
új mese megismertetése. 
 
Feladat: erkölcsi nevelés: a jó és 
rossz jellembeli tulajdonságok 
megláttatása a mese történetén 
keresztül. Mesefantázia erősítése.  
Szókincsbővítés. 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mese illusztrációja, képe 
 

 

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:  
Hej, vára, vára…  
Alkalmi dalok ismétlése: 
Aki nem lép egyszerre… 
Nincs szebb a virágnál… 
Gyí, paci, paripa… 
Nap ragyog aranyos… 
Alkalmi mondókák ismétlése: 
Gyí, te paci… 
Kipp, kopp kalapács… 
Van paripám… 
Cél: Az új dal szövegének és 
játékának megismertetése 
Feladat: mozgásformák, térformák 
követése, gyors - lassú menetelés 
indulókra, verbunkoszenére 
Zenehallgatás: Most szép lenni 
katonának…  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: laptop, csákók, párták, 
nemzeti zászlók 
 

 Anyag: Felső- és alsó dobás 
célba vonal mögül. 
 Karizomzatot erősítő gyakorlatok, 
labdajátékok. 
 
Cél: felső és alsó dobás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. 
 
Játék: katonák célba dobnak 
 
Feladat: Térirányok követése 
térészlelés fejlesztés a 
labdagyakorlatok alatt. 
Finommotorika fejlesztése. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kislabdák, zsámoly, karika              
 
 
 

Fejlesztő játék:  
„Adj király katonát” 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Európa térkép - 
puzzle 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyarapító játék az 
ünneppel 
kapcsolatban: Mi jut 
eszedbe az ünnepről? 
- fogalomgyűjtések 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 14. – 18. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

  
 

 

 

 

Március 15. ünnep 

Anyag: Papírcsákó, kard, kokárda 
párta készítése                                        
Huszárok, lovacska    barkácsolása 

Technika: kézimunka – hajtogatás, 
barkácsolás 

Cél: A papírhajtogatás technikájának 
gyakorlása, hajtásvonalak megerősítése.     
Alkotás élményének átélése. Használható 
játékeszközlétrehozása.    

Feladat: Finommozgások gyakorlása a 
papírhajtogatás során. Instrukciók 
figyelemmel kísérése. A meghajtogatott 
papírcsákók díszítése a nemzeti színű 
sávokkal. Tevékenységre motiváló 
mozgásos játékok játszása.  

 

Eszközök: fehér csomagoló papír, olló, 
festék, ecset, színespapír, zsírkréta, 
színesceruza, ragasztó.  

 
 

 

Március 15. ünnep 

Anyag: Gyurcsó István: Pici patak 
mondókája – új  
Cél: irodalmi élmény nyújtás, az új 
vers szövegének megismertetése, 
elsajátítása.          
Feladat: a vers játékosságának 
éreztetése, szókincsbővítés. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek a vizekről, folyókról, 
a természet hangjai CD -ről, CD 
lejátszó 
 
 

   

 



 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: 
Nincs szebb a virágnál… 
Hej, vára, vára… ÉNO.139. 
Járom az új váramat… 
Cél: új mondóka szövegének, 
megismertetése, ismert dalok, 
szövegének, ritmusának, 
játékmódjának megerősítése 
Feladat: mozgásformák, térformák 
követése, halk -  hangos 
gyakorlása 
Zenehallgatás: Tisza partján 
jegenyefa virágzik… -  
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek, bábok 
 

Anyag: Szimmetrikus 
alakzatok előállítása 
 
Cél: tapasztalatszerzések a 
szimmetrikus alakzatokról és 
azok létrehozásáról.  
Geometriai alakzatok: kör, 
téglalap, négyzet 
Tükörjáték formákkal. 
 
Feladat: Szimmetria 
fogalmának megerősítése: 
sorminta kirakásával, kártyákon 
szimmetria megkeresése, 
szimmetria feladatlap önálló 
megoldása. Geometriai formák 
ismereteinek megerősítése. 
 
Módszer: magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés      
Eszköz: geometriai formák, 
színes festék, rajzlap, 
munkalap, képek, kártyák, 
feladatlap, tolltartó 

 
 
 
 
 
 
 
 

Március 15. ünnep 

Fejlesztő játék: 
Dramatikus játék                                                  
Az 1848-as forradalmi 
történések eljátszása, 
Huszáros játék 
 
 
 
 
 
Montessori:  
színes rúdkészlettel 
tevékenykedés 
 

 
 
 
 
Anyanyelvi:  
 
Auditív ritmus 
fejlesztése                           
Ismert mondókák 
kitalálása a 
ritmusukból 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 14. – 18. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz – Jeles napok (projekt) 
1.foglalkozás 
A víz világnapja 2021.03.22. 
 
Cél: Környezettudatosságra nevelés: az ember 
felelőssége. Környezetvédelem, ismeretek és 
élmények bővítése a víz témakörében. 
 
Feladat: A víz tulajdonságai, 
felhasználhatósága. A víztakarékosság 
fontossága, a víz szerepe életünkben. 
Egészséges életmódra nevelés: a megfelelő 
vízfogyasztás fontossága. 
  
Módszer: kísérletek, játékos tevékenységek, 
beszélgetés, képolvasás, élménybeszámoló, 
szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek, képes könyvek, munkalapok, 
feladatlapok, környezetvédelmi album, 
földgömb, atlaszok, lavór, kisebb méretű 
különböző anyagú és nehézségű tárgyak, 
papírhajó 
   
 

 

Témajavaslat: „Papírhajó, hal, béka”  
 
Technika: kézimunka - hajtogatás  
 
Cél: felismerhető formák létrehozása, 
esztétikai érzék fejlesztése. 
                                                                                   
Feladat: origamival, színezéssel, 
vágással, ragasztással a vízi világ 
kialakítása az „akváriumban”. A hajó, hal, 
béka hajtogatás technikájának 
gyakorlása, megerősítése. 
Finommotorika, kézügyesség fejlesztése. 
Szem – kéz koordináció fejlesztése.  
 
 
Eszköz: színes papírok, ceruzák, 
filctollak, színező lapok, olló, ragasztó, 
cipős doboz, tojástartó 

Anyag: Zelk Zoltán: A patak 
meséje – új mese 
 
Cél: A mese szövegén keresztül a 
víz (forrás, ér, csermely, patak, 
folyó, folyam) helyes sorrendjének 
megismertetése.  
 
Feladat: A mese meghallgatása, 
közös beszélgetés 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
beszélgetés, értékelés 
 
Eszköz: képeskönyv a folyókról, 
vizekről 
 

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: Ess, eső, 
ess… 
Dalismétlések:  
Csip, csep, egy  csep… ÉNÓ. 284. 
Kis kacsa fürdik… ÉNÓ. 115. 
Fehér liliomszál… ÉNÓ. 114. 
Csepp, csepp, csepereg… ÉNÓ. 
223. 
Cél: Az ismert dalok szövegének, 
dallamának gyakorlása, 
megerősítése. Az új mondóka 
szövegének megismertetése, 
zenei képességek fejlesztése. 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés – a dalok 
éneklése során egyenletes 
dobolás, gyors -lassú 
érzékeltetése 
Zenehallgatás: Kék Duna 
keringő, Debussy: A tenger…CD- 
ről 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kacsa, liliom fejdísz, IKT 
eszközök 

 Anyag: Labdagyakorlatok.  
Felső- és alsó dobás célba vonal 
mögül. Karizomzatot erősítő 
gyakorlatok, labdajátékok. 
 
Cél: labdaérzék fejlesztés, 
összerendezett nagymozgások 
megerősítése.  
 
Feladat: felső és alsó dobás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. 
Térirányok követése térészlelés 
fejlesztés a labdagyakorlatok alatt. 
Finommotorika fejlesztése. 
 
Játék: katonák célba dobnak 
 
Módszer: gyakorlás, utasítás, 
bemutattatás egyéni 
gyakorlatvégzés, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés.  
Eszköz: kislabda minden gyermek 
részére, zsámolyok, kosárlabda 
palánk, karika  

Fejlesztő játék: 
 - kísérletek, játékos 
tevékenységek a 
vízzel  
- hullám játék                                                        
 
 
 
 
Montessori:  
Földgömb, atlaszok, 
ismeretterjesztő 
képeskönyvek 
nézegetése, 
környezetvédelmi 
album bővítése 
 
 

 
Anyanyelvi:  
Mire használhatjuk a 
vizet? - szógyűjtések 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 21. – 25. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz – Jeles napok  
A víz világnapja 2021.03.22. 
 
Cél: Környezetvédelem, ismeretek és élmények 
bővítése a víz témakörében. 
 
Feladat: A víz világnapjához kapcsolódó 
tevékenységeink megszervezése, 
megtervezése, játékos tevékenységek, 
kísérletek levezetése a vízzel kapcsolatban. 
  
Módszer: kísérletek, játékos tevékenységek, 
beszélgetés, képolvasás, élménybeszámoló, 
szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek, képes könyvek, munkalapok, 
feladatlapok, környezetvédelmi album, 
földgömb, atlaszok, lavór, kisebb méretű 
különböző anyagú és nehézségű tárgyak, 
papírhajó 
   
 

Anyag: Akvárium makett 
papírdobozból vagy papírból 
 
Technika: Vegyes - festés, színezés, 
vágás, ragasztás, fűzés 
 
Cél: Felismerhető, esztétikus alkotás 
létrehozása. Kézügyesség, szem - kéz 
koordináció, vizuális figyelem fejlesztése, 
színérzék fejlesztése a különböző 
technikákkal. 
Feladat: festés során ecset helyes 
fogásának gyakorlása, a tetszés szerinti 
víziállatok, 
élőlények jellemző jegyeinek 
megjelenítése kézimunkájukban. A vágás 
technikájának 
gyakorlása, megfelelő ollóhasználat, 
sablonszínezés, vágás megerősítése. 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
dicséret 
Eszköz: cipős doboz, csomagoló papír, 
fehér papír, festék, ecset, cérna, fonal, 
színesceruza, zsírkréta, olló, ragasztó 
 
 

Anyag: Zelk Zoltán: A patak -
ismétlő mese  
Cél: A mese szövegén keresztül a 
víz (forrás, ér, csermely, patak, 
folyó, folyam) helyes sorrendjének 
megismertetése.  
Feladat: A mese meghallgatása, 
közös beszélgetés 
Módszer: bemutatás, előadás, 
beszélgetés, értékelés 
Eszköz: képeskönyv a folyókról, 
vizekről 
 

Anyag: Versismétlések  
Weöres Sándor: Kacsaúsztató… 
Szabó Lőrinc: Falusi 
hangverseny… 
Cél: a tanult versek szövegének 
gyakorlása, megerősítése, 
ritmusérzék fejlesztése 
Feladat: a versek felidézése, 
gyakorlása.  
Módszer: 
Eszköz: képek a vizekről, folyókról, 
vízi növényekről, állatokról. 
 

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:  
Dalismétlések:  
Csip, csep, két csep… ÉNÓ. 284. 
Kis kacsa fürdik… ÉNÓ. 115. 
Fehér liliomszál… ÉNÓ. 114. 
Csepp, csepp, csepereg… ÉNÓ. 
223. 
Mondókák ismétlése: Ess, eső, 
ess… 
Bibici panna… 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
hallásfejlesztés 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: magas – 
mély megkülönböztetése 
 
Zenehallgatás: Schubert: A 
pisztráng…  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kacsa, liliom fejdísz, IKT 
eszköz 

Anyag: 10 elemű halmazok 
bontása részhalmazokra 
(elvétel, hozzáadás, 
ugyanannyivá tétel). 
Számolás 10-ig. 
Cél: számolási és bontás 
műveleteinek megerősítése.  
Feladat: Játékos 
cselekedtetésekkel halmazok 
bontásának, egyesítésének 
gyakoroltatása a meghatározott 
tulajdonságok szerint. 
Hozzáadás, elvevés, 
ugyanannyivá tétel 
műveleteinek gyakorlása, 
megerősítése. Több, kevesebb, 
ugyan annyi létrehozása 
becsléssel, számlálással 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés  
Eszköz: Minimat eszközök 
halak, kacsák, munkalap 

Anyag: Támaszugrás 
négyzetből, négyzetbe. 
Sorozatugrások 
Nyuszi ugrás tenyérrel a 
négyzetbe támasztva 
 
 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a négyzetbe való 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
Játék: Páros házas (házkereső 
futójáték)  
 
Eszköz: négyzet, padok, karika, 

akadályok, zsámoly  

Fejlesztő játék: 
- kísérletek, játékos 
tevékenységek a 
vízzel  
Találj bele! 
Egy vízzel teli kisebb 
méretű vödörbe a 
gyerekek 
megpróbálnak  
beletalálni a vödörbe.  
(adott időn belül 
mennyi csipeszt tudott 
beledobni a vízbe)? 
 
Montessori:  
öntögetős játék 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
találóskérdések 
víziállatokról 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 21. – 25. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz- tavaszi időjárás 
 
Cél: Évszakok változásának, és a természet 
változásainak megfigyeltetése 
 
Feladat: a tervezett tevékenységekben 
vegyenek részt aktívan,  
 
Módszer: képolvasás, beszélgetés, 
élménybeszámoló, különböző játékos 
tevékenységek, cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek, hívóképek, 
dekorációk, képes könyvek, színezőlapok, 
laptop, tavaszi CD, CD lejátszó, locsolókölni, 
kiskosarak, húsvéti tojások 
 

 
 
 
 
 

1.)  Anyag: Virágok készítése 
2.) Technika: kézimunka 
3.)  

Cél: finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, alkotó fantázia 
fejlesztése. 
 
Feladat: 
krepp-papírból virág kép készítése, 
díszítőmunka gyakorlása, munka 
befejezésével feladattudat fejlesztése,  
 „új alkotás” létrehozásával az alkotás 
örömének átélése, érzelmi életük, 
önbizalmuk fejlesztése. 
 
Módszer: egyéni tevékenykedtetés, 
instrukcióadás, gyakorlás, megerősítés, 
javaslattétel, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: sablonok, olló, ragasztó, színes 
lap, terítő 
 
 
 

1. Anyag: Zelk Zoltán: A virágok 
álma 

Cél: Irodalmi élménynyújtáson belül 
esztétikai, művészeti nevelés 
 
Feladat: irodalmi élmény 
nyújtásával a magyar nyelv, a mese 
szeretetére nevelés 
 
Módszer: előadás, bemutatás, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kép 
 
 
 
 
 

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: 
Mi szél hozott….  
Dalok, dalosjátékok ismétlése: 
Négy vándor jár…ÉNÓ.318. 
Hol jártál báránykám…  
Gyertek haza ludaim… ÉNÓ 76. 
Elvesztettem zsebkendőmet… 
ÉNÓ. 86. 
Cél: zene szeretetére nevelés, 
zenei képességek fejlesztése 
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
mondókában ritmustapsolás 
gyakorlása 
 
Zenehallgatás: Tavaszi CD 
hallgatása 
  
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, ellenőrzés, hibajavítás, 
értékelés 
 
Eszköz: bárány, farkas fejdísz, 
zsebkendő, kalap, kendő  
 
 

1.  
 

Anyag: Támaszugrás 
négyzetből, négyzetbe. 
Sorozatugrások 
Nyuszi ugrás tenyérrel a 
négyzetbe támasztva 
 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a négyzetbe való 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
 
Játék: Páros házas (házkereső 
futójáték)  
 
Eszköz: négyzet, padok, karika, 
akadályok, zsámoly  

Fejlesztő játék: 
Szerepjátékok, 
önkifejezés, szereppel 
azonosulás  
 
 
Montessori:  
Szimmetria fajáték  
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szófűzér: az előző 
szó utolsó hangjával 
kell újabb szót 
mondani 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 


