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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavaszköszöntés – tavaszi 

időjárás/öltözködés, természeti megfigyelések 

 

Cél: ismeretek bővítése, kognitív képességek 
fejlesztése, verbális fejlesztés 
 
Feladat: Halmazalkotás - téli/tavaszi képekből 
Miből tudhatjuk, hogy tavasz van? 

• melegebb az idő, erősebben süt a Nap 
• már nem kell felvennünk téli kabátot, 

bélelt nadrágot, kesztyűt, csizmát 
• nőnek a fákon a levelek, zöldebb a fű 
• kibújtak a színes virágok: pl. krókusz, 

tulipán, jácint, ibolya, százszorszép 
• előbújtak a rovarok, bogarak (pl.: lepkék, 

méhek, katicabogarak) 
• megkezdődnek a kerti munkák: 

gyomlálás, metszés, vetés, fűnyírás 

  
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

megfigyelés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés. 

 

Eszköz: képek 

 

Anyag: Napocska készítése 

Cél: ragasztóhasználat gyakorlása, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, 
kézügyesség fejlesztése 

Feladat: Festés, napsugarak ragasztása, 
kivágása (differenciálás) 

Módszer: magyarázat, gyakorlás, 
bemutatás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: papírtányér, festék, olló, 

ragasztó, krepp-papír, színes papír 

 

 

Anyag: Zelk Zoltán: Négy vándor 

 

Cél: irodalmi élménynyújtás, hallott 

szövegértés fejlesztése 

 

Feladat: Mesehallgatás, 

dramatizálás 

 

Módszer: mese 

 

Eszköz: bábok 

 

Anyag: Zelk Zoltán: Tavaszi dal 

 

Cél: Memóriafejlesztés, a vers 
megszerettetése 

 

Feladat: Közös versmondás 

 

Módszer: bemutatás, ismétlés, 
gyakorlás, játék 

Megjegyzés   

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

 

Zenei nevelés (ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Mi szél hozott… 

Bújj, bújj zöld ág… 

 

Cél: Zenei képességfejlesztés, 
kérdés-válasz gyakorlása a 
dalban 
 
Feladat: Éneklés soronként 
felváltva, majd közösen 
 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, értékelés 
                                                                       
Zenehallgatás: Gryllus: Katica 
Tavaszi szél…(magyar népdal) 

 Anyag: Rézsútos szeren csúszás, 
kúszás, mászás 
 
Cél: Nagymozgások fejlesztése, 
egyensúlyérzék fejlesztése, 
bátorság-önbizalom erősítése 
 
Feladat: Járás lábujjon és 
térdemeléssel váltakozva. Futás, 
jelre eszközszerzés, felemelés fej 
fölé, két kézzel magastartásba. 
Kúszás térden, tenyéren, 
labdagörgetés homlokkal. 
Ülőkúszás, kéztámasz a test mögött, 
labdagörgetés sarokkal.  
Főgyakorlat: Csúszás ülésben 
lefelé, kúszás térden és tenyéren 
lefelé, mászás talpon és tenyéren 
lefelé, majd felfelé. 
Játék: csúszás hason 
Szabadjáték különböző eszközökkel 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: csúszdapadok, labdák 

Játék:   

Memóriakártya 

 

Montessori 

tevékenység:  

A tépőzáras, színes, 

puha alakzatok 

párosítása 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Évszakok jellemzése-

amelyik évszak képét 

mutatom, arról kell 

mondani egy mondatot. 

pl.: 

Télen….(esik a hó) 

Tavasszal…(nyílnak a 

virágok) 

Nyáron…(meleg van) 

Ősszel…(sokat esik az 

eső) 

Megjegyzés:    

 



 

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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe- Március 15.  

 

Cél: Haza szeretetre nevelés. Ünnephez 
kapcsolódó hagyományok és hangulat 
megteremtése. 
 
Feladat: Menetelés indulókra, éneklés, 
mondókázás, verselés, zászlólengetés. Az 
ünnephez kapcsolódó szokások 
megismertetése beszélgetéssel, képolvasással. 
       

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 

képolvasás, játékos tevékenység, 

differenciálás, ismeretnyújtás, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: képek, csákók, zászlók, kokárdák, 

zenelejátszó 

  
 

Anyag: „Nemzeti kokárda” - festés dugó 

nyomattal 

Cél: Nemzeti színek megismertetése a 

piros, fehér, zöld szín felhasználásával 

Feladat: dugó nyomat technikájának 

gyakorlásával, megerősítésével nemzeti 

kokárda kialakítása 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: Igény és szükség szerinti 

szóbeli és tevőleges segítségnyújtás 

Eszköz: dugó, rajzlap, piros, fehér, zöld 

temperafesték, kistálkák, viaszos vászon, 

kéztörlő 

Anyag: Sarkady Sándor: Fel! 

Cél: vers bemutatása, elsajátítása 

Feladat: az ünnep hangulat 
érzékelése, memória fejlesztése a vers 
pontos szövegtudásának gyakorlásával 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 

Eszköz: magyar zászló 

Anyag: A merész katonácska – új 

mese  

Cél: Ünnephez kapcsolódó irodalmi 

élménynyújtás, fantázia fejlesztése, 

szókincsbővítés 

Feladat: Az új mese történetének 

megismerése, a katona kalandos 

útjának elképzelésével 

Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 

játékos tevékenység, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: mese 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: Pám,pám paripám –új 
mondóka 

Ismétlések: 

Aki nem lép egyszerre.. 

Höcc, höcc katona.. 

Gyí paci paripa… 

Cél: Zenei képességek 

fejlesztése, új mondóka 

szövegének és ritmusának 

megismertetése 

Feladat: Zene iránti érdeklődés 
felkeltése. A gyors- lassú 
érzékeltetésével egyenletes 
járás, menetelés mondókákra, 
indulókra . 

Módszer: bemutatás, 

szemléltetés, magyarázat, 

segítségnyújtás, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Zenelejátszó, dob, 

ritmusbot, papírcsákó 

Zenehallgatás: Rákóczi induló 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Március 15-i ünnepség az 
óvodában 

Fejlesztő játék: 
vár építése fakockából, 
menetelős játék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori: 
Fűzögetős játék:lófej 
körbefűzése 
 

 

Anyanyelvi: 
Játékos ajak és 

nyelvgyakorlatok 

Megjegyzés:    



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. március 16. – március 18. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Víz Világnapja I. 

 

Cél: Tudás bővítése, szókincsbővítés, értelmi 

fejlesztés, vízi élővilág sokszínűségére való 
rácsodálkozás, kíváncsiság felkeltése 
 
Feladat: A Föld bolygó vizeinek előfordulási 
formáinak megismerése: patak, folyó, tó, 
tenger, óceán. Vízi állat-, és növényvilág 
bemutatása 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, dicséret 

 

Eszköz: színes képek, tablet 

Anyag: Vízi élővilág 

Cél: Esztétikai érzék fejlesztése, 
gyakorlás az eddig megismert 
technikákkal, eszközökkel 

Feladat: Színezők kiszínezése 
tetszőleges technikával és eszközökkel 

Módszer: magyarázat, differenciálás, 
tevékenykedtetés, játék, értékelés 
 
Eszköz: színezők, ceruzák, zsírkréták, 

színes papír, ollók, ragasztók 

Anyag: Zelk Zoltán: A patak 

meséje 

 

Cél: Az irodalmi élménynyújtás, 

szókincsbővítés 

 

Feladat: mesehallgatás 

 

Módszer: mese 

 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Március 15. 
Szünet 

 Anyag: Szökdelések, átlépések 
egyszerűbb karikaalakzatokon 
 
Cél: Téri tájékozódás fejlesztése, 
mozgáskoordináció fejlesztése, 
lábizom erősítése 
 
Feladat: Lépés, majd ugrás előre-
hátra, majd jobbra oldalugrással. 
Zsámolyra (diff.: padra) 
fellépés,felugrás páros lábbal. 
Kifeszített kötél átlépése, átugrása. 
Nyusziugrás, páros lábon szökdelés 
csípőre tartással. 
Játék: Fecskék a dróton, Nyuszi ül a 
fűben 
 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karikák, kötél, zsámoly, pad 

Játék:  

Horgászos játék 

 

 

Montessori 

tevékenység:  

Öntögetős játék 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Jellemzés, képleírás - 

Kinyomtatott képek 

különböző halakról 

Megjegyzés:    

 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Víz világnapja II. (Március 22.) 
 
Cél: Ismeretek nyújtása a víz témakörében. A 
víz és az ember kapcsolata, a víz fontossága, a 
víz felhasználása. Környezetvédelmi nevelés: 
vízzel való takarékosságra szoktatás, 
ismeretek nyújtása a víz védelméről, 
tisztántartásáról. 
 
Feladat: beszélgetés, képolvasás a víz 
nélkülözhetetlen szerepéről, hasznáról, 
védelméről, tisztántartásáról. 
Játékos tevékenységek vízzel- kísérletezések. 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
képolvasás, játékos tevékenység, 
differenciálás, ismeretnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: poharak, tálkák, víz, kancsó, nagy tál 
 

 

Anyag: Vízcsepp 

Cél: Kreativitás, alkotókészség 

fejlesztése, vízzel kapcsolatos ismeretek 

bővítése 

Feladat: Wc papír guriga festékbe 

mártása, majd nyomhagyás a lapon.  

Módszer: bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: Igény és szükség szerinti 

szóbeli és tevőleges segítségnyújtás 

Eszköz: Ec papír guriga, kék festék, A/4 

lap, viaszos vászon, kéztörlő 

 

 

Anyag: Gazdag Erzsi: Esik eső 

 

Cél: Irodalmi élménynyújtás, 

szókincsbővítés. 

 

Feladat: Vershallgatás, figyelem, 

emlékezet fejlesztése 

 

Módszer: bemutatás 

Anyag: A gomba alatt (ism.) 
  
Cél: irodalmi élménynyújtáson 

keresztül az esővíz jótékony 

hatásának megismertetése a 

gombára, a növényekre.  

Feladat: erkölcsi nevelés: a 

segítőkészség jó példáinak 

kiemelése a mese szereplői által 

Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 

játékos tevékenység, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: mese 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: Kis kacsa fürdik…új dal 

Fű, fű ,fű…- ism. 

Dombon törik a diót…-ism. 

Töröm, töröm…..-ism. 

Cél: az új dalos játék 

szövegének, dallamának, 

játékmódjának megismerése, 

gyakorlása zenei 

élményszerzéssel. Ismétlő 

mondókák megerősítése. 

Zenei feladat: mozgásformák-

térformák megerősítése: körben 

járás, körtartás tempóra 

Módszer: bemutatás, 

szemléltetés, magyarázat, 

segítségnyújtás, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: kiskacsa fejdíszek, zene 

lejátszó 

Zenehallgatás: Természet 

hangjai CD / Víz hangjai 

 

 Anyag: Egyensúlyozó járás 

különböző szereken, padgyakorlatok 

Cél: A mozgás megszerettetése, a 

nagymozgás fejlesztés, 

összerendezett mozgás 

megsegítése. Állóképesség 

fejlesztése. 

Feladat: Különböző eszközökön 

való egyensúlyozás. 

Segítségnyújtás differenciáltan 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

gyakorlás, buzdítás, differenciálás, 

hibajavítás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: padok, szekrények, 
zsámolyok, lépegetők 
 
Játék: Fogó játékok 

Fejlesztő játék: 

Kísérletek vízzel 

Montessori:  

Öntögetős játék  

 

Anyanyelvi: 
 
Hallásfejlesztő 
gyakorlatok: a 

poharakban lévő víz, 

mint hangszer 

hangjainak 

megfigyelése 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. március 28. – április 1. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavaszi virágok, tavaszi munkák a 
kertben 
 

Cél: Érzelmi és értelmi fejlesztés, a természet 

megszerettetése, szókincsbővítés 
 
Feladat: Ismerkedés a tavaszi virágokkal () és 
azok növekedési folyamatával, illetve az ahhoz 
szükséges feltételekkel. Tavaszi kerti munkák 
megismerése, virágültetés az óvoda 
kiskertjében. Növénygondozás. 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, munka jellegű tevékenykedtetés, 

dicséret 

 

Eszköz: képek virágokról, virágmagok, kis 
ásók, locsolókanna, víz 

Anyag: Tavaszi virágok 

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

Feladat: Virágok készítése 
választható/tetszőleges technikával 

Módszer: magyarázat, differenciálás, 
tevékenykedtetés, játék, értékelés 
 
Eszköz: ragasztó, krepp-papír, festék, 

ecsetek 

 
 

 

Anyag: Bogyó és Babóca: Tavasz, 
Babóca virágai 
Fésűs Éva: Kié a virág? 
Cél: élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: mesehallgatás 
Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 
mese 
 

Anyag: Nemes Nagy Ágnes: 
Tavaszi felhők c. vers 
Cél: Vers megszerettetése, 
memória fejlesztése 
Feladat: A vers memorizálása, 
közös mondása 
Módszer: Bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Megjegyzés  Alvás előtti mese: V.Katajev: 
Hétszínvirág 

 
 

 
 
 



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: Tavasz, virágok 

Beültettem kiskertemet… 

Én kis kertet… 

Fehér liliomszál… 

Bújj, bújj…(ism.) 

Sárga rózsa… (új kiolvasó) 

 

Cél: zene szeretetére nevelés 
zenei élménynyújtással, 
zenehallgatóvá nevelés 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés érzékeltetése 
ritmusbottal 
 
Módszer: tevékenykedtetés, 
játék, bemutatás, ismétlés, 
értékelés 
                                                                      
Eszköz: saját test 
 
Zenehallgatás: Gryllus: 
Virágcsokor (Maszkabál) 
 

 Anyag: Páros tornagyakorlatok 
 

Cél: Mozgáskoordináció fejlesztés, 

izomerősítés, együttműködő 

képesség fejlesztése 

Feladat: Mozgás összehangolása a 

pár másik felének mozgásával. 

Páros járások, futások, szökdelések. 

Páros tornagyakorlatok különböző 

szerekkel (karikával, labdával, 

szalaggal). 

Módszer: bemutattatás, bemutatás, 

differenciálás, gyakorlás, 

hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Labdák, karikák, szalagok, 
padok, zsámolyok 

Fejlesztőjáték: 
 
Virágboltos játék 

 

Montessori:  

A palánták fejlődésének 

folyamatos figyelése, 

gondozása 

 

 

Anyanyelvi: 
 

Suttogós játék a virágok 

neveivel 

Megjegyzés:    

 


