
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 04.- április 08.  Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz van, 
gyönyörű” projekt: tavaszi 
öltözködés 

1. Cél: ismeretek bővítése 
tavaszi öltözködésről, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: szerezzenek 
tapasztalatokat a tavaszi 
időjárás és az öltözködés 
összefüggéseiről, hasonlítsák 
össze a téli és a tavaszi 
ruhatárat. Testséma fejlesztés: 
nevezzék meg, hogy mely 
testrészen viseljük a 
megnevezett ruhadarabokat. 
 
Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
képolvasás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek, 
öltöztető baba és ruhatára, a 
gyermekek tavaszi ruházata 

1.) Anyag: „Tavaszi zöldségek 
2.) Technika: kézimunka, mozaikkép  
3.)  

Cél: a vágás, ragasztás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. Precíz, kitartó 
alkotásra szoktatás.  
 
Feladat: a zöldségek jellemzőinek, 
külső jegyeinek megjelenítése, 
színérzék, formaérzék fejlesztés, 
vizuális emlékezet erősítése, 
térészlelés fejlesztése síkban 
Differenciálás: a tehetségesebbek 
a kivágott négyzetlapokat szorosan 
ragasszák fel egymás mellé a 
mozaikkép kialakításakor 
Módszer: egyéni tevékenykedtetés, 
alkotás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, 
papírtányér, színes papírok, 
ragasztó, olló, előre kirajzolt zöldség 
sablonok  

1. Anyag: László Gyula: Tavasz köszöntő –új vers 
2. tanítása (Internet), Zelk Zoltán: a kis kertész… -vers 

ismétlések 
 

Cél: irodalmi élmény nyújtáson belül az új vers tanítása, ismétlő 
vers szövegének, szép, hangsúlyozott előadásmódjának 
gyakorlása. Szókincsbővítés 
 
Feladat: a tavasz jellemzőinek megfigyeltetése a versekben, 
ismeretek gazdagítása a tavasz évszakról 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: tavaszi képek 

Anyag: Fésűs Éva: Mókus Péter kis kertje – meseismétlés 
(Tavasz van, gyönyörű” c. könyv)  
 
Cél: irodalmi élménynyújtáson belül ismeretek bővítése a 
növények életfeltételeiről: a víz, a föld, a meleg, a levegő 
hasznáról, fontosságáról. 
 
Feladat: Munkára nevelés: a szorgalmas és kitartó munkához 
való hozzáállás megerősítése a mese tanulsága által 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, magyarázat, szemléltetés, 
játékos cselekedtetés, gyakorlás, differenciálás, dicséret 
 
Eszköz: tavaszi virágokról és mókusról színezőlapok 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 04.- április 08. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Tavasz van, gyönyörű…” projekt, 
Tavaszi zöldségek, helyszíni foglalkozás: 
látogatás a piacra 
Cél: szerezzenek közvetlen tapasztalatot a 
tavasszal termő zöldségekről, azok 
termőhelyéről, jellemző jegyegyeikről, (föld 
alatt, vagy felett teremnek, a zöldségek mely 
részét fogyasztjuk), hatásukról az emberi 
szervezetre, egészséges táplálkozásról 
ismeretek szerzése, bővítése   
 
Feladat: Ismerjék fel, nevezzék meg a 
szemléltetett tavaszi zöldségeket. 
Beszélgessenek azok jellemzőiről, 
felhasználásukról, a zöldségek szerepéről 
táplálkozásunkban. Lássák meg a zöldségek 
forma, súly, méret közötti különbségeket.  
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, megerősítés, tapasztaltatás, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: megvásárolt zöldségek, szemléltető 
képek, tálak, vágóeszközök, kötények, víz, 
papírtörlők 

Anyag: „Zöldséges tál” 
Technika: mintázás 
  
Cél: Finommotorika, szem-kéz 
koordináció, kézügyesség fejlesztés, 
belelátó képesség megerősítése-vizuális 
fantázia fejlesztése 
 
Feladat: az ismert mintázási technikák 
alkalmazásával mintázzanak tavaszi 
zöldségeket. Törekedjenek a zöldségek 
jellegzetes külső jegyeinek 
megformálására. 
Differenciálás: Az ügyesebbek több 
zöldséget mintázzanak és törekedjenek a 
felismerhető, jellegzetes külső jegyek 
precízebb megformázására.   
 
Módszer: gyakorlás, bemutatás, 
szemléltetés, megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, gyurma, 
gyurmatábla, kistálkák 
 
 

3. Anyag: László Gyula: Tavasz 
4. köszöntő, Zelk Zoltán: a kis 

kertész… -versismétlések 
 

Cél: irodalmi élmény nyújtáson belül 
az ismétlő versek szövegének és 
előadásmódjának gyakorlása, 
megerősítése. Szókincsbővítés 
 
Feladat: a tavasz jellemzőinek 
megfigyeltetése a versekben, 
ismeretek gazdagítása a tavasz 
témakörben. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
 
Eszköz: Tavaszról szemléltető 
képek 
 

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: Bújj, bújj zöldág… új dal 
tanítása 
Dalos játék ismétlések:  
A győri Györgynek…, Én kis kertet 
kerteltem…, Fehér liliomszál…, 
Koszorú, koszorú… 
Badacsonyi rózsafán- mondóka 
ismétlés 
Cél: zene szeretetére nevelés a 
zenei élménynyújtással, tiszta 
énekhang elősegítése 
 
Feladat: Mozgásformák, térformák 
gyakorlása, megerősítése az új 
dalban és a már ismert dalokban 
 
Módszer: magyarázat, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: fejdíszek a dalokhoz, CD, 
CD lejátszó 
 
Zenehallgatás: CD hallgatása 
(Tavasz van CD) 
 

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: autók-játékeszközök, 
fonalak, építőkockák, gyöngyök, 
zsínorok, munkalap, ceruzák  

Anyag: Támaszugrás négyzetből, 
négyzetbe. Sorozatugrások 
Nyuszi ugrás tenyérrel a négyzetbe 
támasztva 
Játék: Páros házas (házkereső 
futójáték) 
  
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 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, bemutattatás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 

 Eszköz: négyzetek, padok, karika,   
 akadályok, zsámolyok 

Fejlesztő játék:  
„Szakácsok 
vagyunk” -
zöldséges tál 
készítése 
 
 
 
 
Montessori:  
Gyakorlati életre 
felkészítő 
Fakeretek: fűzős, 
kötős, gombolós 
 
 
 
 
Anyanyelvi:   
Találóskérdések: 
tavaszi 
ruhadarabokról 

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: Zöld paradicsom…új 
dalos játék tanítása ÉNÓ 181. 
Dalos játék ismétlések:  
Bújj, bújj, zöldág…,Tavaszi szél…, 
Fecskét látok…,Boglya tetején… 
Mondóka ismétlések: 
Badacsonyi rózsafán…, Egyszer 
egy erdőben… 
Cél: zene szeretetére nevelés a 
zenei élménynyújtással, tiszta 
énekhang elősegítése 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: magas-
mély érzékeltetése ismert dalokon 
 
Módszer: magyarázat, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: fecske és gólya síkbáb, 
CD, CD lejátszó 
 
Zenehallgatás: CD hallgatás a 
zöldségekről 

 Anyag: Támaszugrás négyzetből, 
négyzetbe. Sorozatugrások 
Nyuszi ugrás tenyérrel a négyzetbe 
támasztva 
Játék: Páros házas (házkereső 
futójáték)  

 
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 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, bemutattatás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: négyzet, padok, karikák, 
akadályok, zsámolyok 

Fejlesztő:  
„Fa” mozgásos játék a 
természetben 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Titokzsák 
zöldségekkel: tavaszi 
zöldségek tapintása, 
ízlelése bekötött 
szemmel 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
zöldségekről 
 

Megjegyzés:  
 
 
 
 

  

 



 

László Gyula: Tavaszköszöntő -új vers 
 
Fut a felhő fent az égen,  
tavaszi szél hajtja.  
Kizöldült a domb oldala,  
pelyhedzik a barka.  
   
Sürgönydróton fecskék ülnek,  
hazajött a gólya:  
ereszünknek, kéményünknek  
újra van lakója.  
   
Csiripelnek, kelepelnek,  
köszöntik a tájat:  
csöppnyi csermelyt, békás tavat,  
országúti fákat,  
   
pihenésre nincsen idő,  
javítják a fészket.  
Szalmaszálat gyűjtögetnek,  
s puha tollpihéket. 
 
 
Zelk Zoltán: A kiskertész 
Kora reggel talpon vagyok, 

kis kertembe kiszaladok, 

várnak énrám a virágok, 

rózsák, szegfűk, tulipánok. 

  

Hogyha beszélni tudnának, 

tán jó reggelt kívánnának, 

hangos szóval köszönnének 

szomszéd kertnek, napnak, szélnek. 

  

De én így is értem őket, 

látom, milyen vígan nőnek, 

látom, milyen vígan élnek - 

színnel, illattal beszélnek. 



  

Este alusznak a fák is, 

mind elalszik a virág is, 

nincs paplanuk, nincs párnájuk, 

mégis gyönyörű az álmuk.  

  

Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje 
A napos, déli domboldalon már kinyitotta sok sárga ernyőjét a som, amikor Mókus Bence bácsi egy szép napon az odúablakon 
kinézett... 
Ó, mennyi szépet látott! A nedves ágakon ezernyi napsugár táncolt! A parti füzeken sok kis bozontos barka bolyhosodott, mint 
megannyi icipici nyuszi farka! 
Kék ibolya és sárga kankalin virult a réten meg a tavaszi vizek partjain. Vidáman énekeltek a hazatért madarak. 
- Gyerekek! Ki az ágyból! - kiáltotta Bence bácsi. - Jó volna ott lent egy kiskertet csinálni, hogy barátságosabb legyen az odunk tája! 
A három kismókus ujjongva, kiabálva dobálta le a mohapaplant. A lusta Peti is tüstént felpattant: 
- Kertet? Pompás! Ugye most mindjárt megcsináljuk? Az őzeknek, rókáknak leesik majd az álluk, ha erre járnak! 
A kis Balázs már magyarázta anyukának, hogy ő milyen szép kertet kerekít. Alig bírta izgalmában lenyelni a finom reggelit. 
Az okos kistestvérke, Mókus Panna, tüstént keresni kezdte: van-e locsolókanna, ásó, kapa, gereblye. 
- Van ám, kicsim, eredj le a fa alatti mély gyökérpincébe! - felelte Bence bácsi, mert arra volt kíváncsi, hogy fél-e a kislánya a 
sötétben. 
Nem félt az! Okos volt! Lement, és hozta szépen a kiskapát, kisásót. Addigra Peti is, meg Balázs is lemászott a nagy fa derekáról. 
Szaladtak ki a napra, keresték, hol van egy jó földdarabka, hogy kiskertnek felássák. 
Mosolygott Bence bácsi, mozgatta bajuszkáját. A mókuskák szorgalma neki is tetszett. 
- Meglátjuk, kié lesz a legszebb! 
- Itt legyen Petié! - és mindjárt kijelölte a kert helyét egy pálcikával. 
Ez lesz Pannié - most legalább meglátom, hogy milyen ügyes a kislányom! 
- Itt meg a tiéd, nézd, Balázska! 
- Tündérkert lesz az, akárki meglássa! - mondta büszkén a legkisebbik, és mindjárt nekilátott, hogy elkészüljön estig. 
Forogtak a kisásók, fordult a sok rögöcske, de Peti tenyerét az ásó nyele törte, hamar melege lett, s a bükkfa árnyékában pihent 
egy keveset. Lám, nem is hitte volna, hogy egy kertésznek ilyen sok a dolga! 
Ezalatt Pannika az édesanyját kérte, hogy adjon sok virágmagot a köténye zsebébe, rezedát, violát, petúniát. Azokat elültette 
szépen sorba, utána friss vízzel meg is locsolta, és tulipánhagymát is rakott a puha földbe vagy egy tucatot. 
Peti látta, hogy mit csinált, de ajkát biggyesztve legyintett: 
- Mikor lesz abból még virág?! 
A kis Balázs megállt egy percre. Ő is elfáradt már. 
- No, persze! Csinálhatnánk ezt okosabban is! - És nagyot nevetett a kis hamis. 
- Tudom már, Péter! A kertésznek is ész kell, s mindjárt virul a tündérkertje! Minek megvárni, míg a mag kikel? A réten ezrivel hajlik 
a sok virág a szélbe, csak el kell menni érte! 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_05_04_archive.html#2586297903672753314


Máris szaladt, ahogy csöpp lába bírta: 
- Apu! Hol a talicska? 
Ráfektetett kisásót, kiskapát, s hajrá! Tolta is ki a rétre... Tengernyi virágot talált! A legszebbeket szépen körülásta, és gyökerestül 
kiemelte, úgy rakta fel a talicskára. 
A nagy munkát hümmögve nézte Péter. 
Nem! Ez sem jó! A sok sáros gyökérrel szép bundácskáját kente össze, és kétszer annyit ásott a kisöccse! Minek is az a sok 
piszkos föld alatti ág-bog? Anélkül sokkal szebbek a virágok! 
És homlokára koppintott vidáman: 
- Ohó, butuskák! Csak fáradjatok! Estére fájni fog a hátatok, de bezzeg én már kitaláltam, hogy mit kell tenni! 
Gyorsan hazaszaladt, hozott egy jó nagy kerek kosarat, és sebbel-lobbal, ahogy érte, a sok réti virágot mind letépte. Szedett 
kökörcsint, habszegfűt, fehér virágú tőzikét, egy korai árvácskát sem kímélt, aztán a sárga mezei tyúktaréj is belekerült a kosárba. 
Vitte a sok virágot, remegő rezedát nagy diadalmasan a napos réten át. 
Csöppet sem fáradt, inkább dudorászott. Örült, hogy milyen jó dolgot csinált, aztán vágott magának egy hosszú pálcikát. Kiskertje 
földjét azzal mind kifúrta, s a virágokat sorba beledugta. Virult a kert egy pillantás alatt! 
A fél erdő összeszaladt, és Panni összecsapta kis kezét: 
- De szép! Peti, ezt hogy csináltad? 
Peti dölyfösen nézte, hogy Panni kiskertjében semmit se mutatnak a virágágyak, a kis Balázsnak meg hátra van még rengeteg sok 
munka, nagyon szuszog, piheg, talán már meg is unta. 
- Gyere, apu! - kiáltott Mókus Péter - az én kertem a legszebb, nem is mérhető össze senkiével! 
Bence bácsi tüstént odajött, de csodálatosképpen egy szót sem szólt, csak hümmögött. Peti unszolta: 
- Apu, szólj!... Nem értem, a kiskertemet miért nem dicséred? 
Az öreg mókus bácsi furcsán nézett, pici szemei gyanúsan ragyogtak, míg végül így szólt: 
- Kisfiam, majd holnap! 
- Holnap? 
- Az ám! A rendes munka nem egy napra készül! 
Volt izgalom, míg másnap a piros hajnal nappallá nem sápadt, s a rigó ébresztőt nem fütyörészett! Akkor Peti a kiskertjére nézett, s 
a lélegzete is elállt! Azt hitte, rosszat álmodik - meg is csípte magát! - de mindhiába, mert hervadtan feküdt a kert minden virága. 
A hős kertésznél eltörött a mécses, kis mancsát nyomkodta könnyes szeméhez: 
- Gonosz varázsló tette ezt! - zokogta -, biztosan belebújt egy nagy bokorba, s amint aludni mentem, virágaimat lekaszálta menten! 
A testvérkék hallgatták szívszorongva. Balázs részvéte jeléül az ujjacskáját szopta, míg meg nem szólalt Bence bácsi: 
- A lustaságod volt a rossz varázsló, mert lám, a hamar munka sohasem igazán jó! A leszedett virág csak egy napig, ha él, 
elhervad, szárad, elviszi a szél. Hiába szép, hiába illatos... kell az a maszatos, erős, kis földbe markoló gyökér! Szavaira szepegő 
csend lett. A pajkos rigó sem füttyentett, úgy figyelte, hogy mi is történt? De Peti szépen letörölte könnyét, és irulva-pirulva, de 
zokszó nélkül újra munkához látott. Most már magot rakott a puha földbe, nem letördelt virágot... 
Egyszer később, amikor arra jártam, tulajdon két szememmel láttam, hogy a magocska mind kikelt, s egy vidám, hosszú nyáron át 
virágzott a pompás kicsi kert... 
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 11. – április 15. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

2. Anyag: „Húsvét” alprojekt 
3.  

Cél: Hagyományápolás, húsvéti 
hangulat felkeltése és fenntartása a 
különböző tevékenységekkel, a 
szülők bevonásával 
 
Feladat: a tervezett 
tevékenységekben vegyenek részt 
aktívan, erősödjék bennük a 
húsvéthoz kapcsolódó szokások, 
hagyományok 
 
Módszer: képolvasás, beszélgetés, 
élménybeszámoló, különböző 
játékos tevékenységek, 
cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a szervezett kézműves 
tevékenységek eszközei, kellékei, 
szemléltető képek, hívóképek, 
dekorációk, képes könyvek, 
színezőlapok, laptop, tavaszi CD, 
CD lejátszó, locsolókölni, 
kiskosarak, húsvéti tojások 
 

4.) Anyag: „Húsvéti jelképek” (tojás, 
nyuszi, bárány, tyúk, csibe …) 

5.) Technika: kézimunka 
6.)  

Cél: húsvéthoz kapcsolódó alkotások 
létrehozása kézimunkavégzésük 
során,a különböző kézimunka 
technikák gyakorlása, megerősítése  
Feladat: finommotorika, 
kézügyesség, szem-kéz koordináció 
fejlesztése. Kitartás, monotónia tűrés 
megerősítése. Vizuális fantázia 
fejlesztés 
Differenciálás: tetszés szerint 
választhatják meg a technikákat és a 
húsvéti formákat, jelképeket. Szükség 
és igény szerinti segítségnyújtás. 
  
Módszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kivágott tojás, nyuszi, 
bárány, tyúk, csibe… formák, 
sablonok, színes papírok, tolltartó 
eszközei, olló, stift ragasztó, viaszos 
vászon 

5. Anyag: E háznak van… új húsvéti népköltés 
6. tanítása 

Locsoló versek, népköltések ismétlése: Én kis 
kertész legény…, Jó reggelt, jó reggelt… 
 
Cél: Húsvéti hangulat felkeltése irodalmi 
élménynyújtással, az új locsolóvers tanításával, ismétlők 
gyakorlásával, megerősítésével. Szókincsbővítés. 
 
Feladat: a locsolóversek szövegének megerősítése 
közös gyakorlással. Húsvéti hagyományok megerősítése 
a versekkel, népi nyelvezet megismertetése a 
népköltészeti alkotásokban. 
 
Módszer: előadás, bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: húsvétról szemléltető kép 

Anyag: Locsoló versek ismétlése: E háznak…Én kis 
kertész legény…, Jó reggelt, jó reggelt… 
 
Cél: Húsvét ünnepének érzelmi előkészítése az irodalmi 
élmény nyújtás során. 
 
Feladat: az ismert versek szövegének megerősítése 
gyakorlás útján. Húsvéti hagyományok megerősítése a 
verssel, népi nyelvezet megismertetése. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kölni, csoki tojás 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 11. – április 15. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

4. Anyag: „Húsvét” alprojekt 
 
Cél: Hagyományápolás, húsvéti hangulat 
felkeltése és fenntartása a különböző 
tevékenységekkel, a szülők bevonásával 
 
Feladat: a tervezett tevékenységekben 
vegyenek részt aktívan, erősödjék bennük a 
húsvéthoz kapcsolódó szokások, 
hagyományok 
 
Módszer: képolvasás, beszélgetés, 
élménybeszámoló, különböző játékos 
tevékenységek, cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: a szervezett kézműves 
tevékenységek eszközei, kellékei, 
szemléltető képek, hívóképek, dekorációk, 
képes könyvek, színezőlapok, laptop, 
tavaszi CD, CD lejátszó, locsolókölni, 
kiskosarak, húsvéti tojások 
 

7.) Anyag: „Húsvéti jelképek” (tojás, nyuszi, 
bárány, tyúk, csibe …) 

8.) Technika: kézimunka 
9.)  

Cél: húsvéthoz kapcsolódó alkotások 
létrehozása kézimunkavégzésük során,a 
különböző kézimunka technikák gyakorlása, 
megerősítése  
 
Feladat: finommotorika, kézügyesség, szem-
kéz koordináció fejlesztése. Kitartás, 
monotónia tűrés megerősítése. Vizuális 
fantázia fejlesztés 
Differenciálás: tetszés szerint választhatják 
meg a technikákat és a húsvéti formákat, 
jelképeket. Szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás. 
  
Módszer: szemléltetés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kivágott tojás, nyuszi, bárány, tyúk, 
csibe… formák, sablonok, színes papírok, 
tolltartó eszközei, olló, stift ragasztó, viaszos 
vászon 

1. Anyag: Zelk Zoltán: A három nyúl 
- verses mese ismétlés(leporelló), 
Mesehallgatás Csupafül és a 
tojásrablók- ismétlő folytatásos 
mese 
 

2. Cél: Irodalmi élménynyújtáson belül 
esztétikai, művészeti nevelés. 
Húsvéti hangulat fenntartása a 
verses-mesével, a folytatásos 
mesehallgatással. Mesei  
fantáziafejlesztés. Szókincsbővítés 
 
Feladat: a hiszékenység negatív 
példájának kiemelése a verses 
mesében. Ismeretek, szokások 
megerősítése a Húsvéthoz 
kapcsolódóan. 
 
Módszer: előadás, mesélés, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: Zelk Zoltán: A három nyúl 
mese szereplőinek síkbábjai, nyuszi 
kesztyűbáb, képes mesekönyv 
illusztrációi 

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: Úgy viruljanak a lányok…-
húsvéti mondóka tanítása ÉNÓ 59. 
Dal, dalos játékok ismétlése: 
Tavaszi szél vizet áraszt… 
Hosszú az erdő…, Elvesztettem 
zsebkendőmet… A győri Györgynek… 
Mondóka ismétlés: 
Réce, ruca vadliba… 
Erre kakas, erre tyúk… 
 
Cél: zenei képességek megalapozása, 
tiszta énekhang elősegítése, 
zenhallgatóvá nevelés 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: ritmus 
taps, szünet érzékeltetése ismert 
mondókákon 
  
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
bemutatás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: Húsvéti dekoráció, CD lejátszó, 
tavaszi CD 
 
Zenehallgatás: húsvéti dal meghallgatása 
CD-n 

Anyag: Tömegmérés, 
könnyű, nehéz, 
ugyanolyan nehéz 
megállapítása és 
megkülönböztetése. 
Becslés, 
mérésbizonyítással. 
 
Cél: matematikai ismereteik 
bővítése, összehasonlítás, 
megkülönböztetés 
gyakorlása a mérés során 
 
Feladat: Mérők vagyunk- 
játékos tevékenykedtetés 
során a zöldségek 
tömegével, súlyával, 
anyagával ismerkedés. 
Összehasonlítások, 
becslések, bizonyítások 
gyakorlása 
 
Eszköz: mérleg, zöldségek, 
különböző nagyságú és 
súlyú tárgyak, víz, nagy tál 
 

Anyag: Labdagyakorlatok 
Gimnasztika, 
Futó- és fogójátékok, 
versengések labdák 
felhasználásával.  
 
Cél: labdaérzék fejlesztés 
finommotorika fejlesztésével, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, 
összerendezett nagymozgások 
megerősítése, térészlelés 
erősítése, testséma fejlesztés 
 
Feladat: a labdagyakorlatok során 
a helyes labdakezelések, 
labdatechnika elsajátítása, 
gyakorlása, megerősítése, 
térirányok erősítése a 
labdakezelések során. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 

 Eszköz: kislabda minden gyermek  
 részére, zsámolyok, kosárlabda  
 palánk 

Fejlesztő játék:  
Gyertek haza 
ludaim…- 
fogójáték 
megtanítása az 
udvaron 
 
 
 
Montessori: 
Montessori ovális 
rajzsablonjával 
húsvéti tojás 
rajzolása, 
díszítése 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtések: 
Húsvéttal 
kapcsolatos 
fogalmak gyűjtése 

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: Ki-be bárány…-új népi körjáték 
tanítása ÉNÓ 199. 
Alkalmi dal, dalos játékok ismétlése:  
Hová mégy te kisnyulacska… 
Gyertek haza lúdaim…   
 
Mondóka ismétlések:  
Badacsonyi rózsafán… ÉNÓ.8 
Nyuszi, nyuszi nyulacskám… 
Úgy viruljanak a lányok… ÉNÓ 59 
 
Cél: zene szeretetére nevelés, zenei 
képességek fejlesztése 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: gyors-lassú 
éneklés, mondókázás 
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: bárány, nyúl, lúd, farkas, fejdísz, 
köcsög, CD lejátszó, CD 
 
Zenehallgatás: Tavasztündér CD 

          Nagypéntek miatt elmarad Fejlesztő:  
Ki-be bárány… 
mozgásosjáték játszása 
az udvaron 
 
 
 
 
 
Montessori: 
Montessori ovális 
rajzsablonjával húsvéti 
tojás és nyuszi 
rajzolása 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtések: 
Húsvéttal kapcsolatos 
fogalmak gyűjtése 
 
 

Megjegyzés: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 



Mondókák locsoláshoz: 

 

E háznak van egy rózsája, 
rózsának van egy bimbója. 

Én a bimbót megöntözöm, 
a tojáskát megköszönöm! 

 
 

Én kis kertészlegény vagyok 
Virágokat locsolgatok. 
Azt hallottam, hogy egy rózsa 
El akar hervadni. 
Szabad megöntözni? 
 
 
Jó reggelt, jó reggelt, 
kedves liliomszál, 
megöntözlek rózsavízzel, 
hogy ne hervadozzál! 
Kerek erdőn jártam, 
piros tojást láttam, 
bárány húzta rengő kocsin, 
mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 
gyöngyöm, gyöngyvirágom. 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom! 
 
 
 
ZELK ZOLTÁN: A HÁROM NYÚL 
  
Egyszer régen, nagyon régen, 
zúgó erdő közelében, 
három nyulak összegyűltek, 
selyemfűre települtek, 
ottan se ültek sokáig, 
talán csak egy fél óráig, 
amikor felkerekedtek, 



hogy már végre hazamennek, 
egy szarka felettük szállott 
s felkiáltott: -Mit csináltok? 
Mit csináltok, három nyulak? 
Úgy ültök ott, mint az urak -- 
  
- Úgy, úgy bizony, mint az urak! - 
felelték a három nyulak.- 
Ezután már urak leszünk, 
ebédre rókahúst eszünk! 
Nem fogjuk az időt lopni, 
most indulunk rókafogni! - 
  
Csacsi szarka, nem elhitte? 
Repült is már, a hírt vitte, 
s buta róka is elhitte. 
De hát hogyne hitte volna, 
akármilyen ravasz róka, 
mert a szarka így kiáltott: 
  
-Egy jegenye fölött szállok, 
mikor lenézek a földre, 
három nyulak ülnek körbe. 
Összebújva tanácskoznak - 
Jaj, mekkora nyulak voltak! 
Jaj, mekkora fejük, szájuk, 
a medve egér hozzájuk! 
Hát még miről beszélgettek? 
Hogy eztán csak rókát esznek - - 
  
Ennek a fele se móka! 
Szedte is lábát a róka. 
Futott ki az erdőszélre, 
csak mielőbb odaérne! 
  
Hát amint ott futott, szaladt, 
szembe vele farkas haladt: 
- Szaladj te is, komám, farkas, 
jaj, mit láttam, ide hallgass! 



az erdő közepén jártam, 
most is borsódzik a hátam, 
sosem láttam ilyen szörnyet, 
ottan ültek három szörnyek! 
Három nyúl volt, és akkora, 
fél méter is volt egy foga! 
Hát még miről beszélgettek? 
Hogy eztán csak farkast esznek - 
  
No hiszen egyéb se kellett, 
a farkas is futni kezdett, 
a rókával versenyt futott, 
majdnem az orrára bukott! 
Addig futott, amíg szembe 
nem jött vele egy nagy medve: 
a medve így szólongatta: 
-Hova szaladsz, farkas koma? - 
  
- Medve komám, ne is kérdjed, 
szaladj, ha kedves az élted! 
Erdő közepiben jártam, 
jaj, mit láttam, 
jaj, mit láttam! 
Három nyulak ottan ültek, 
éppen ebédre készültek. 
Akkora volt foguk, szájuk, 
kisegérke vagy hozzájuk! 
Hát még miről beszélgettek? 
Hogy eztán csak medvét esznek! - 
  
Egyébre se volt már kedve, 
szaladni kezdett a medve. 
Elöl róka, hátul medve, 
közben a farkas lihegve. 
Így szaladtak erdőszélre, 
szomszéd erdő közepébe. 
Szaporán szedték a lábuk, 
szellő se érjen utánuk - 
  



Amíg futottak lihegve, 
egy vadász jött velük szembe. 
Nézi is őket nevetve: 
együtt szalad róka, medve - 
  
-No hiszen, csak ne nevessél, 
vigyázz, nehogy bajba essél! 
Szaladj inkább te is erre! - 
kiáltott rája a medve. - 
  
Az erdőben három szörnyek, 
puska sem öli meg őket. 
Három nyulak, de akkorák, 
nem láttam még ilyen csodát! - 
  
Szedte lábát a vadász is, 
eldobta a puskáját is. 
Ijedtében megfogadta, 
most az egyszer érjen haza, 
csak ne falják föl a szörnyek, 
sohase vadászik többet - 
  
Ezalatt a nyusziházban, 
fűszálakból vetett ágyban 
három nyuszi aludt szépen, 
összebújva békességben - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 18. - április 22. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

5. Anyag: „Húsvét” alprojekt  
6. (2022. 04. 20.) 

 
Cél: Hagyományápolás, húsvéti 
hangulat felkeltése és 
fenntartása a szervezett húsvéti 
programmal 
 
Feladat: erősödjék bennük a 
húsvéthoz kapcsolódó óvodai 
szokásaink, hagyományaink a 
nyuszi leső séta, a locsolkodás 
és az ajándékozás közvetlen 
átélésével 
 
Módszer: beszélgető kör, 
megfigyeltetés, szemléltetés, 
séta, locsolkodás, ajándékozás, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: „nyuszitól” kapott 
ajándék, a lányok által készített 
hungarocell hímestojások, 
rózsaszirmok, víz, tál a locsolóvíz 
elkészítéséhez, locsoló üveg 

10.)  Anyag: „Földünk és földrészei” 
11.) Technika: kézimunka: tetszés szerinti 

mozaikkép, vagy papírgyűréssel földgömb 
kialakítása 

12.)  
Cél: finommotorika fejlesztése, tépés, vágás, 3 
ujjal történő gyűrés technikájának erősítése, 
pontos ragasztás gyakorlása, tiszta 
munkavégzésre való ösztönzés, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, térbeli látás 
megerősítése. 
 
Feladat: Krepp papír tépése, gömbölyítése, 
földrészek kirakása, teljes terület beterítése 
pontos, tiszta ragasztással. 
Differenciálás: tetszés szerint választhatják ki 
a technikát, az ügyesebbektől pontosabb, 
precízebb papírgyűrést, vágást, ragasztást 
várunk el.  
 
Módszer: Differenciált feladatadás, 
magyarázat, szemléltetés, gyakorlás, 
folyamatos ellenőrzés, segítségadás, 
hibajavítás, egyéni értékelés  
 
Eszköz: Viaszos vászon, színes krepp 
papírok, ragasztó, mintasablonok 

13.)  

Anyag: Szekér Zsuzsa: A föld napja -új vers 
tanítása 
 
Cél: irodalmi élménynyújtáson belül 
környezetvédelmi szemlélet alakítása, 
megerősítése, szókincsbővítés 
 
Feladat: az új vers szövegének elsődleges 
elsajátítása gyakorlással 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető kép a föld bolygóról 

Anyag: Mimo és Csipek – folytatásos 
mesehallgatás  
 
Cél: Környezetvédelemmel kapcsolatos 
ismeretek gyermeknyelven való közvetítése, 
átadása történetekbe ágyazva, szókincsbővítés 
 
Feladat: A mese történetei által szerezzenek 
ismereteket Földünk óvásának lehetőségeiről. 
 
Módszer: mesélés, magyarázat, előadás, 
ellenőrzés, értékelés, beszélgetés 
 
Eszköz: Földről szemléltetőképek, földgömb 
 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 
 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 18. - április 22.  Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

7. Anyag: Anyag: „Föld napja” alprojekt 
8.   
9. Cél: Környezettudatos életmódra nevelés, a 

természetet szerető, óvó emberekké váljanak, 
Ismerjék meg a környezetbarát magatartás 
lehetőségeit, eszközeit. Környezetvédelem: 

látogatás az Istenhegyi úti elektromos 
töltőállomáshoz és egy napkollektor 
megfigyeltetése (2022. 04. 21) 

10. Hagyomány ápolás: kertünk felvirágoztatása 
tavaszi virágpalánták elültetésével (2022. 04. 
20-22.) 
 
Feladat: környezetbarát szemlélet kialakítsa, 
megerősítése a helyszíni foglalkozás 
tapasztalataival 
 
Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
képolvasás, differenciálás, tevékenykedtetés, 
ellenőrzés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: Kuka Tündér szabályjáték, szemléltető 
képek, természetvédelmi album, laptop, kerti 
szerszámok, virágpalánták, ládák, föld, öntöző 
kanna, víz 

Anyag: „Föld napjához kapcsolódó élményeim” 
Technika: élményrajz 
 
Cél: grafomotoros mozgás, finommotorika, szem-
kéz koordináció fejlesztése, emberábrázolás -
testséma fejlesztés, síkban való térészlelés 
erősítése 
 
Feladat: jelenítsék meg rajzukban a virágültetés 
vagy az elektromos töltőállomáshoz látogatás 
élményeit, megrajzolva a környezetet, az átélt 
élményeket, a résztvevő személyeket… 
Differenciálás: a tehetségesebbek részletekre 
kiterjedően rajzoljanak, precíz, aprólékos 
kidolgozással. Szükség és igény szerinti 
segítségnyújtás, javaslattétel. 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
javaslattétel, magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: tetszés szerint színes ceruza, zsírkréta, 
filctollkészlet, a saját tolltartók ábrázoló eszközei, 
rajzlap 

Anyag: Glóbi kalandjai 
– folytatásos mese 
hallgatása (Glóbi 
kalandjai Képeskönyv) 
 
Cél: 
Környezetvédelemmel 
kapcsolatos ismeretek 
gyermeknyelven való 
közvetítése, átadása 
történetekbe ágyazva 
 
Feladat: A mese 
történetei által 
szerezzenek ismereteket 
Földünk óvásának 
lehetőségeiről. 
 
Módszer: mesélés, 
magyarázat, előadás, 
ellenőrzés, értékelés, 
beszélgetés 
 
Eszköz: Földről 
illusztrációk, laminált 
képek, földgömb 

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 

Óvodai húsvéti 
program miatt elmarad 

Anyag: testek, síkidomok. Kisebb, 
nagyobb, ugyan akkora 
 
Cél: összehasonlító, megkülönböztető 
képességek fejlesztése, matematikai 
ismeretek bővítése a játékos 
cselekedtetések által 
  
Feladat: testek, síkidomok jellemző 
jegyeinek megerősítése, testek, síkidomok 
összehasonlítása külső jegyeik alapján 
 
Módszer: utasítás, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, ismeretnyújtás, 
játékos cselekedtetés, egyéni 
tevékekenykedés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: testek, síkidomok, csoportszoba 
tárgyai, játékeszközei, logikai készlet 
elemei-formái, munkalap, saját tolltartó 
eszközei 

Húsvét, locsoló hétfő miatt 
elmarad 

Fejlesztő játék:  
Kukatündér 
szabályjáték 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Montessori Európa 
térkép kirakó, 
földgömb, képes 
világatlasz 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
Földünk 
növényvilágából 

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: Fű, fű, 
fű…ÉNÓ.31. 
Dalos játékok ismétlése:  
Hosszú az erdő…, Kiszáradt a diófa…, 
A kállói szőlőben…,  Bújj, bújj zöldág... 
Mondóka ismétlések: 
Badacsonyi rózsafán…  
Egyszer egy erdőben…  
Madarak voltunk… 
 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, zenei 
képességek fejlesztése, zene 
szeretetésre nevelés, hallásfejlesztés 
 
Feladat: Dallambújtatás ismert dalok 
éneklése segítségével 
 
Módszer: Gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, instrukcióadás, ellenőrzés, 
értékelés, egyéni dicséret 
 
Eszköz: laptop 
 
Zenehallgatás: Glóbi: A föld dala -
YouTube-n meghallgatása, 
megtekintése 

 Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás és guruló átfordulás 
Versenyjátékok 
 
Cél: Nyak és vállizomzatot 
erősítése, testi fejlettségük 
erősítése, egyensúlyérzék és 
testséma fejlesztés oldaliság 
megerősítésével, nagymozgás 
fejlesztés, térészlelés fejlesztése 
térirányok követésével 
 
Feladat: a hossztengely körüli 
gurulás és a gurulóátfordulás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gurulószőnyeg, zsámoly, 
henger, akadály gúlák 

 

Fejlesztő játék:  
földgömb 
megmintázása, 
gyurmázás 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Földgömb, világatlasz, 
fölünk állatairól képes 
könyvek nézegetése, 
beszélgetések  
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdések 
Földünk állatvilágából 

Megjegyzés: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 



 

    

Szekér Zsuzsa: Föld napja 

 

 Ma van a Föld napja, 

 fogd meg a kezem, 

 emeld jó magasra, 

 én is ezt teszem. 

 Örüljünk a Földnek, 

 ne gyötörjük agyon, 

 szeressük, óvjuk, 

 vigyázzunk rá nagyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 25. - április 29. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe: 
Anyák napja (alprojekt) 
 
Cél: érzelmi nevelés: a szülőhöz 
való pozitív viszony erősítése, 
ajándékozás örömének átélése.  
Édesanyák iránti szeretet kifejezése 
a tanult verssel, dalokkal és az 
általuk készített ajándékkal. Az 
édesanya fontosságának 
hangsúlyozása. 
 
Feladat: beszélgetőkörben 
meséljenek az édesanyjukról, a 
nagymamával való kapcsolatukról, 
átélt közös élményeikről. Erősödjön 
érzelmi kötődésük édesanyjukhoz, 
nagymamájukhoz. Erkölcsi értékek 
közvetítése: a szülők, az idősebbek 
tiszteletére nevelés. Anyák 
napjához fűződő hagyomány 
ápolás. 
 
Módszer: egyéni előadás, 
vendéglátás, differenciált irányítás, 
segítségnyújtás, egyéni értékelés 
 

11. Eszköz: a gyermekek által 
elkészített anyák napi ajándék 
 

Anyag: Tulipánok + üvegdíszítés 
(Ajándékkészítés édesanyáknak) 
Technika: kézimunka, díszítőmunka 
 
Cél: kézimunka technikájának gyakorlása, 
megerősítése. Finommotorika, szem-kéz 
koordináció, kézügyesség fejlesztése. 
Díszítőérzék, szép iránti fogékonyság 
megerősítése 
 
Feladat: a tulipánforma kivágása, 
összeillesztése térben, az üvegváza díszítése 
kinyomott formák felragasztásával 
Differenciált fejlesztés: igény és szükség 
szerinti irányítás, segítségnyújtás a gyerekek 
egyéni képességeit figyelembe véve, egyénre 
szabott értékelés. Tetszés szerinti színek 
kiválasztása a tulipánhoz, tetszés szerinti 
kinyomott formák kiválasztása, felhasználása 
az üveg díszítéshez. 
 
Módszer: feladatadás, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: színes papírok, hurkapálca, olló, 
ragasztó, üvegváza, kinyomott formák, 
vékony ecset üvegragasztáshoz 

Anyag: Pákolitz István: Anyámnak              
(Internet)- új vers tanítása, Iványi Mária: 
Anyák napja ünnepén -vers ismétlés középső 
csoportból 
Cél: érzelmi nevelés: édesanyák iránti hála, 
szeretet megerőse, a vers elsődleges rögzítése, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: törekedjenek a verset elsajátítani 
pontos szövegtudással, szépen hangsúlyozott, 
érthető előadásmóddal, ismétlő vers 
megerősítése 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: anyák napi dekorációk 

Anyag: Pákolitz István: Anyámnak, Iványi 
Mária: Anyák napja ünnepén -új anyák napi 
köszöntő versek ismétlése 
Cél: Érzelmi, esztétikai nevelés irodalmi 
élménynyújtás által. Szókincsbővítés 
 
Feladat: A köszöntővers szövegének 
megismertetése, elsődleges rögzítése 
gyakorlással. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, magyarázat, 
szemléltetés, gyakorlás, differenciálás, dicséret 
 

Eszköz: anyák napi képek, a gyermekek által 

elkészített tulipánok 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 25. -április 29. Sárga nagycsoport 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe:  
Anyák napja (alprojekt) 
 
Cél: érzelmi nevelés: az édesanyához, 
nagymamához való pozitív viszony 
erősítése, ajándékozás örömének átélése.  
Édesanyák iránti szeretet kifejezése a 
tanult verssel, dalokkal és az általuk 
készített ajándékkal (2022. 04. 29.) 
 
Feladat: beszélgetőkörben meséljenek az 
édesanyjukról, a nagymamával való 
kapcsolatukról, átélt közös élményeikről. 
Erkölcsi értékek közvetítése: a szülők, az 
idősebbek tiszteletére nevelés. Anyák 
napjához fűződő hagyomány ápolás. 
 
Módszer: egyéni előadás, vendéglátás, 
differenciált irányítás, segítségnyújtás, 
egyéni értékelés 
 

12. Eszköz: a gyermekek által elkészített 
anyák napi ajándék, anyák napi 
dekorációk- ünnepi környezet 
 

Anyag: Anyák napi ajándék 
Tulipánok + üvegdíszítés (Ajándékkészítés 
folytatása az édesanyáknak) 
Technika: kézimunka, díszítőmunka 
 
Cél: kézimunka technikájának gyakorlása, 
megerősítése. Finommotorika, szem-kéz koordináció, 
kézügyesség fejlesztése. Díszítőérzék, szép iránti 
fogékonyság megerősítése 
 
Feladat: a tulipánforma kivágása, összeillesztése 
térben, az üvegváza díszítése kinyomott formák 
felragasztásával 
Differenciált fejlesztés: igény és szükség szerinti 
irányítás, segítségnyújtás a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve, egyénre szabott 
értékelés. Tetszés szerinti színek kiválasztása a 
tulipánhoz, tetszés szerinti kinyomott formák 
kiválasztása, felhasználása az üveg díszítéshez. 
 
Módszer: feladatadás, bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: színes papírok, hurkapálca, olló, ragasztó, 
üvegváza, kinyomott formák, vékony ecset 
üvegragasztáshoz 

Anyag: Pákolitz István: 
Anyámnak, Iványi Mária: 
Anyák napja ünnepén- vers 
ismétlések 
 

Cél: érzelmi nevelés: 
édesanyák iránti hála, 
szeretet megerősítése a 
tanult verssel 
 
Feladat: törekedjenek az 
önálló, jól hangsúlyozott, 
szép versmondásra és a 
pontos szövegtudásra. Önálló 
versmondásra késztetés, 
annak gyakorlása. 
 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: anyák napi 
dekorációk, anyák napijára 
készített ajándék 

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: Öröm ünnep ez a 
nap…-új dal tanítása  
Dalismétlések: Ültem 
ringó… Orgona ága 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
zenei képességek fejlesztése 
a művészeti- esztétikai, zenei 
élmény nyújtásával 
 
Feladat: hallásfejlesztés: halk-
hangos érzékeltetése 
dalokban 
 
Módszer: Gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
instrukcióadás, ellenőrzés, 
értékelés, egyéni dicséret 
 
Eszköz: gitár, furulya 
 
Zenehallgatás: Este jó, este 
jó… -óvodapedagógus éneke, 
hangszerjátéka 

Anyag: Sorszámok, sorozatok, 
hosszúság mérés 
 

Cél: matematikai tapasztalatszerzés 
a különböző hosszúságokról és a 
sorszámokról 
 
Feladat: szerezzenek tapasztalatot, 
a hasonlítás, megkülönböztetés, 
összemérés módszerét alkalmazva 
a soralkotásról Montessori 
eszközeivel. Sorozatok kialakítása, 
sorszámok gyakorlása játékos 
cselekedtetésekkel. 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
tapasztalatszerzés, játékos egyéni 
cselekedtetés, irányítás, 
differenciálás, hibajavítás, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Montessori Piros rudak, 
Piros-kék rudak, különböző 
hosszúságú szalagok, papírcsíkok  

Anyag: Labdagyakorlatok 
Gimnasztika, 
Futó- és fogójátékok, 
versengések labdák 
felhasználásával.  
 
Cél: labdaérzék fejlesztés, 
összerendezett nagymozgások és 
finommozgások megerősítése 
 
Feladat: finommotorika, szem- kéz, 
szem- láb koordináció, kézügyesség 
fejlesztése, 
térirányok erősítése a 
labdakezelések során, testséma 
fejlesztés, kéz és láb dominancia 
erősítése a labdakezeléseknél. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kislabda minden gyermek 
részére, zsámolyok, kosárlabda 
palánk 

Fejlesztő játék:  
édesanyák, 
nagymamák 
megvendégelés, 
sütés, főzés- 
szerepjáték 
 
 
 
Montessori:  
Piros rudak- ismétlés  
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
metakommunikációs, 
érzelemjátékok 
anyák napjához 
kapcsolódóan 
 (édesanya, 
nagymama iránti 
hála, öröm, szeretet 
kimutatása…) 

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: Ültem 
ringó… Orgona ága… Öröm 
ünnep ez a nap…  
 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
zenei képességek fejlesztése, 
zene szeretetésre nevelés, 
hallásfejlesztés 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: magas- 
mély hangok érzékeltetése 
 
Módszer: Gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
instrukcióadás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: CD lejátszó, tavaszi CD 
 
Zenehallgatás: Tavasz van-Zene 
ovi CD hallgatása 
 

 Anyag: Labdagyakorlatok 
Anyag: Labdagyakorlatok 
Gimnasztika, 
Futó- és fogójátékok, versengések 
labdák felhasználásával.  
 
Cél: labdaérzék fejlesztés, 
összerendezett nagymozgások és 
finommozgások megerősítése 
 
Feladat: finommotorika, szem- kéz, 
szem- láb koordináció, kézügyesség 
fejlesztése, 
térirányok erősítése a labdakezelések 
során, testséma fejlesztés, kéz és láb 
dominancia erősítése a 
labdakezeléseknél. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kislabda minden gyermek 
részére, zsámolyok, kosárlabda palánk 

Fejlesztő:  
virágos puzzle,  
virágos memória 
játékokkal játszás, 
tevékenykedés 
 
 
 
Montessori:  
Piros- kék rudak 
- új eszköz bevezetése 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
szógyűjtések keresése 
az anyák napjához 
kapcsolódóan: pl. milyen 
az én anyukám/ 
nagymamám? (szép, 
csodálatos, gyönyörű 
kedves, mosolygós…) 

Megjegyzés:  
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 

Pákolitz István: Anyámnak 
 
Hogyha virág lennék, 
ölelnélek jó illattal; 
hogyha madár lennék, 
dicsérnélek zengő dallal; 
hogyha mennybolt lennék, 
aranynappal, ezüst holddal, 
beragyognám életedet csillagokkal. 
 
Virág vagyok: ékes, 
piros szirmú, gyönge rózsád, 
madár vagyok: fényes 
dalt fütyülő csöpp rigócskád, 
eged is: szépséges 
aranynappal, ezüstholddal, 
beragyogom életedet csillagokkal. 
 

 

Iványi Mária: Anyák napja ünnepén 

 

Rózsa, szegfű, tulipán, 
Neked nyílt ki Anyukám. 
Csöndes eső nevelgette, 
Arany sugár melengette. 
 
Takargatta futó felhő, 
csókolgatta szelíd szellő, 
s mind letéptem Neked én, 
Anyák napja ünnepén. 

 

 
 

 


