
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 07 - 11. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Tavasz ünnepe: 1848-as forradalom 
és szabadságharc - projekt 
 
Cél: haza szeretetre nevelés, ünnephez 
kapcsolódó hagyományok és hangulat 
megteremtése 
 
Feladat: ismerkedjenek meg nemzetünk 
jelképeivel (piros, fehér, zöld színű zászló, 
kokárda), Erősödjenek erkölcsi érzelmeik, a 
hazánkhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk,  
Az ünnephez kapcsolódó szokások 
megerősítése beszélgetéssel, képolvasással, 
megemlékezéssel. 
Menetelés indulókra, énekelgetés, mondókázás, 
verselés, zászlólengetés. 
 
Módszer: beszélgetés, játékos cselekedtetés, 
képolvasás, megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
  
Eszköz: Az 1848 forradalomról és 

szabadságharcról képeskönyv illusztrációi, 

faliújság képei, csákók, nemzeti zászlók, 

kokárdák, Indulók CD, dob 

Anyag: Magyar zászló 

Technika: festés 

Cél: magyar nemzeti színű zászló 

festése, ügyelve a színek sorrendjére, 

majd hurkapálcára ragasztása 

Feladat: festés gyakorlása ecsettel, 

helyes ecsetfogás gyakorlása, 

finommotorika fejlesztése 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

gyakorlás, megerősítés, segítségnyújtás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

segítségadás 

Eszköz: piros, fehér és zöld tempera, 

rajzlap, ecset, vizes tál, viaszos vászon, 

hurkapálca, ragasztó 

 

Anyag: Drégely László: Pereg a 
dob! – új vers 

Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: Vers szövegének 
rögzítése, gyakorlása 

Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 
játékos tevékenység, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: papírcsákó, ló báb 

Anyag: Weöres Sándor: Megy az 
úton- új vers tanítása (GYISZ) 

Cél: Hazaszeretetre nevelés a 
nemzeti vers megismertetésével 

Feladat: a vers szövegének 
elsődleges rögzítése, gyakorlása 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 

Eszköz: képek a katonákról, 
huszárokról 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Aki nem lép egyszerre – új 
dal ÉNÓ 82. 

Trap, trap, trap… - új mondóka 

Dalismétlések: 

Hej vára, vára… ÉNÓ 139. 

Mondókaismétlés: Egy, kettő, 
három, négy… ÉNÓ 23, Gyerekek, 
gyerekek… ÉNÓ 32. 

Cél: új dal szövegének, dallamának 
megtanítása, gyakorlása, új 
mondóka szövegének gyakorlása 

Feladat: Hallásfejlesztés: halk-
hangos gyakorlása az ismert 
dalokon, mondókákon keresztül, 
ritmusérzék fejlesztése a 
mondókára, dalra való egyenletes 
menetelés során 

Módszer: beszélgetés, 
szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, megfigyelés, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Zenehallgatás: huszáros dalok - 
CD 

Eszköz: dob, ló báb,  

Anyag: Halmazok elemeinek 
csoportosítása tulajdonságaik 
szerint.  
Halmazok összehasonlítása 
forma szerint, párosítás, 
becslés, számlálás (több, 
kevesebb, ugyanannyi)  
 
Cél: Ismeretek bővítése, 
fogalomalkotás alakítása, 
fejlesztése.(több, kevesebb, 
ugyanannyi). 
Feladat: a gyermekek által 
készített nemzeti zászlók, 
kokárdák, virágok 
csoportosítása formák szerint. 
Párosítás gyakoroltatása 
Módszer: gyakorlás, számlálás, 
játékos cselekedtetés, 
hibajavítás, megerősítés, 
differenciált feladatadás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: a gyermekek által 

elkészített nemzeti virágok, 

kokárdák és zászlók 

Anyag: Mélyugrás helyből 

Fellépés kb. 30 cm magas 
szerre, mélyugrás, talajfogás 
Játék: házas fogó 
 
Cél: mélyugrás technikájának 
gyakorlása és megerősítése 
 
Feladat: szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése, 
egyensúlyérzék fejlesztése, 
testséma fejlesztés a 
testrészekre koncentrálással 
 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, utasítás, 
ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: zsámoly, pad, 

ugrószekrény, szivacsszőnyeg 

Fejlesztő játék: 

katonai vár építése, 
huszáros játék 
 

 

Montessori 

tevékenység: 

Barna hasábsor 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Hangfelismerés, 

hangdifferenciálás: szó 

elején levő hangok 

megnevezése 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 14 - 18. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Tavasz, éledező természet - projekt 

 

Cél: A tél végi, tavasz eleji időjárás és 
természet megfigyeltetése óvodánk udvarán  

 

Feladat: szerezzenek közvetlen tapasztalatokat 
a tél végi, tavasz eleji időjárásról és 
természetről, a tavaszi időjárás és a természet 
változásainak, jellemzőinek megfigyelése (pl: 
enyhébb idő, tócsa, bimbók, rügyek, madarak 
csicsergése, levegő illata, langyos szellő, 
hóvirág, ibolya keresése). 

 

Módszer: játékos cselekedtetések, 

beszélgetés, képolvasás, közvetlen 
tapasztalatszerzés, ismeretnyújtás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: tavaszi képek 

Anyag: Tavaszi rét 

Technika: kézimunka 

 

Cél: vágás, ragasztás technikájának 
gyakorlása, kitartás erősítése a színezés 
során 

 

Feladat: előre elkészített sablonok 
kivágása, színezése, majd ezekből 
esztétikus kompozíció létrehozása 

 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, megerősítés, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

 

Differenciált fejlesztés: Igény és 
szükség szerinti irányítás, ötletadás, 
segítségnyújtás szóban és tevőlegesen a 
gyerekek egyéni képességeit figyelembe 
véve. Az ügyesebb gyermekek sablon 
nélkül, saját kedvük szerint rajzolhatják 
meg és vághatják ki a rét növényeit. 

 

Eszköz: olló, ragasztó, színes ceruza 

Anyag: Osvát Erzsébet: Ébresztő 
– új vers 

Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: új vers szövegének 
rögzítése, gyakorlása, tavasz 
jellemző jegyeinek megismertetése 
a vers szövege által 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 

Eszköz: cinke báb 

Anyag: Fésűs Éva: A pajkos 
napsugár 

Cél: 

Feladat: 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 

Eszköz: 

 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Új mondóka: Egy, kettő, 
három, négy… ÉNÓ 23 

 

Dalismétlések: 

Aki nem lép egyszerre… ÉNÓ 82. 

Hej vára, vára… ÉNÓ 139. 

 

Mondókaismétlés: 

Gyerekek, gyerekek… ÉNÓ 32. 

 

Cél: új mondóka szövegének 

tanítása 

Feladat: Ritmusérzék fejlesztése: 

egyenletes lüktetés érzékeltetése 

körbejárás során, dob szóra. Ismert 

dalok játékmódjának gyakorlása 

Módszer: beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Zenehallgatás: Tavaszi szél – 

óvónő éneke 

Eszköz: dob 

Anyag: Szimmetrikus 
alakzatok felismerése, 
előállítása  

Cél: a szimmetria fogalmának 
megismerése, megértése 

 

Feladat: a szimmetria, a 

tükrösség megláttatása és 

felismerése a játékos 

tevékenykedések által, 

alaklátás, formaállandóság és 

belelátó képesség fejlesztése. 

Módszer: játékos 
cselekedtetés, közvetlen 
tapasztalatszerzés, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 

 

Eszköz: hívóképek 

szimmetrikus formákkal, 

temperafesték, félbehajtott 

rajzlap, ecset 

Anyag: Átlépés, 

támaszugrás négyzetből 

négyzetbe 

Mozgáskotta 

Játék: helykereső futójáték 

 

Cél: négyzetből négyzetbe 
való átlépések és 
támaszugrások technikájának 
megerősítése, mozgáskotta 
feladatainak gyakoroltatása 

 

Feladat: szem-kéz és szem-
láb koordináció megerősítése, 
térirányok követése, verbális 
fejlesztés, 

 

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

 

Eszköz: mozgáskotta, 

zsámoly, téglatestek papírból 

Fejlesztő játék: 

„tavaszi ruhavásár”- 

szerepjáték 

 

 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

Titokzsák tárgyakkal 

 

 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Suttogó gyakorlatok: 

hangdobálás 

(ugyanolyan hangerővel 

dobd vissza a hangot, 

ahogy én dobom neked) 

Megjegyzés: 

 

 

   



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2021. március 21 - 25. Zöld középső csoport 
 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Jeles napok – Víz világnapja projekt 

(03. 22.) 

 

Cél: ismeretek nyújtása a víz témakörében. 
Környezetvédelmi nevelés: vízzel való 
takarékosságra szoktatás 

 

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: képek a vízről, poharak, különböző 
ízesítésű szörpök, tálkák, víz, kancsó, nagy tál, 
csoport szoba játékeszközei (fakockák, 
műanyag kockák, műanyag autó, faautó, 
fémautó...)  

 

Anyag: „Akvárium halai” 

Technika: kézimunka, díszítőmunka 

 

Cél: kézimunka technikájának 
gyakorlása, megerősítése: vágás, 
ragasztás, sorminta kialakítása. 

 

Feladat: színes hal kialakítása 
félbehajtott színes körlapok (pikkelyek) 
díszítésével, tetszés szerinti sorminta 
kialakításával. Finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, kitartás és 
díszítőérzék fejlesztése. 

Differenciált fejlesztés: igény és 
szükség szerinti irányítás, ötletadás a 
gyerekek egyéni képességeit figyelembe 
véve. Az ügyesebbektől precízebb 
vágást, ragasztást, papírhajtogatást, 
összeillesztést és nagyobb önállóságot 
várunk el. 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, önálló tevékenykedtetés, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: olló, stift ragasztó, színes 
hajtogatós papírok 

Anyag: Koncz Edit: Csöpp, a kis 
esőcsepp - új mese 

 

Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsfejlesztés 

Feladat: víz körforgásával ismerkedés, 
víz fontosságának kiemelése a mese 
történetén keresztül 

Módszer: Bemutatás, beszélgetés, 
játékos tevékenység, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: mese képei 

Anyag: A gomba alatt- meseismétlés 

 (V. Szutyejev: Vidám mesék c. könyv) 

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 Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Kis kacsa fürdik… ÉNÓ 
115. – új dal 

Dalismétlés: 

Aki nem lép egyszerre… ÉNÓ 82. 

Hej vára, vára… ÉNÓ 139. 

Mondókaismétlés: 

Egy, kettő, három, négy… ÉNÓ 23. 

 

Cél: új dalos játék dallamának, 

játékmódjának gyakorlása 

Feladat: hangszerhasználat: dob 

egyenletes ütésére egyenletes 

lépés, tapsolás 

Módszer: beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Zenehallgatás: Csepp, csepp, 

csepereg... – óvónő éneke 

Eszköz: dob 

Anyag: Halmazok egyesítése, 

halmazok számosságnak 

megállapítása számlálással.  

Cél: a gyermekek matematikai 
ismereteinek bővítése, önálló 
gondolkodás elősegítése. 
 

Feladat: Halas játék. Halak 

elhelyezése a „tavakban” (több, 

kevesebb, ugyanannyi) 

Módszer: új ismeretek nyújtása, 
megerősítése, gyakorlás, 
játékos cselekedtetés, 
bemutatás, szemléltetés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: különböző méretű, 

formájú és színű halak, „halas 

tavak” - kartonon 

Anyag: léglabda leütés, 
gurítás, kétkezes alsódobás 
függőleges felületre, 
kétkezes felsődobás 
vízszintes felületre 
Labda gyakorlatok, 
Labdajátékok 
 
Cél: labdakezelés, felső és 
alsódobás technikájának 
gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: térpercepció 
fejlesztése a labda útjának 
követésével, szem-kéz, szem-
láb koordináció fejlesztése a 
labda elfogásával, 
eldobásával, után futásukkal 
 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, utasítás, 
ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: labda, karikák, gúlák 
 

Fejlesztő játék: 

Tavaszi nagytakarítás – 

szerepjáték, vízzel való 

játék 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

Kísérletek vízzel 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Auditív ritmus 

fejlesztése: visszhang 

játék 

Megjegyzés: 

 

 

   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. március 28 – április 01. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Tavaszi öltözködés, időjárás 

 

Cél: ismeretek szerzése, megerősítése a 
tavaszi öltözködésről 

 

Feladat: az öltözködés és az időjárás változás 
összefüggéseinek kiemelése, időjárás jellemző 
jegyeinek megbeszélése, téli és tavaszi 
öltözködés közötti különbségek megláttatása 

 

Módszer: játékos cselekedtetések, beszélgetés, 
képolvasás, differenciálás, közvetlen 
tapasztalatszerzés, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 

 

Eszköz: gyermekek ruhadarabjai, 
öltöztetőbabák és ruhatáruk,  

Anyag: Előbújó rovarok 

Technika: kézimunka 

Cél: kézimunka technikájának 

gyakorlása, megerősítése: vágás, 

ragasztás 

Feladat: papírhajtogatás és ragasztás 

során különböző rovarok elkészítése, 

jellemző jegyeik megjelenítése 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

gyakorlás, megerősítés, segítségnyújtás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Differenciált fejlesztés: Igény és 

szükség szerinti irányítás, ötletadás, 

segítségnyújtás szóban és tevőlegesen a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve. Kedvük szerint választhatnak a 

méhecske, katica és hernyó készítése 

közü 

Eszköz: színes papír, olló, ragasztó, 

filctoll, színes ceruza 

 

Anyag: Osvát Erzsébet: Ébresztő 
– versismétlés 

Cél: Irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: új vers szövegének 
rögzítése, gyakorlása, tavasz 
jellemző jegyeinek megismertetése 
a vers szövege által 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 

Eszköz: cinke báb 

Anyag: Mester Györgyi: A 
türelmetlen nyulacska - új mese 

Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: népi hiedelmekkel való 
ismerkedés, tavasz jellemző 
jegyeinek felismertetése a mese 
szövegén keresztül 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 

Eszköz: nyuszi báb 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Gólya bácsi, gólya… ÉNÓ 
19. – új dal 

Dalismétlés: 

Kis kacsa fürdik… ÉNÓ 115. 

Koszorú, koszorú ÉNÓ 100. 

 

Cél: Új dalos játék játékmódjának, 

dallamának gyakorlása 

Feladat: önálló éneklésre, bátor 

szerepvállalásra ösztönzés a dalos 

játékokon belül, együttes, örömteli 

játék átélése 

Módszer: beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Zenehallgatás: Ó, ha cinke… - 

óvónő éneke 

Eszköz: gólya fejdísz 

Anyag: Hosszabb, rövidebb, 

ugyanolyan hosszú. 

Mennyiségek 

összehasonlítása becsléssel, 

összeméréssel. 

Cél: a gyermekek matematikai 

ismereteinek bővítése, önálló 

gondolkodás elősegítése. 

Feladat: szalagok hosszának 

megbecsülése, megmérése, 

hosszúság szerinti sorba 

rendezése. 

Módszer: új ismeretek nyújtása, 

megerősítése, gyakorlás, 

játékos cselekedtetés, 

bemutatás, szemléltetés, 

hibajavítás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: szalagok, fonalak, 

Montessori: Színes rudak 

készlete  

Anyag: Léglabda leütés, - 

elkapás, - gurítás a padon 

Labdagyakorlatok 

Futó-, fogójátékok labdával 

Cél: a labdaleütés, -elkapás, -

gurítás gyakoroltatása, 

megerősítése padokon 

Feladat: szem-kéz koordináció 

fejlesztése, testséma 

fejlesztés, térpercepció 

Módszer: gyakorlás, 

megerősítés, utasítás, 

ellenőrzés, értékelés, 

differenciálás 

Eszköz: labda, padok 

Fejlesztő játék: 

Kertészek vagyunk - 

szerepjáték 

 

Montessori 

tevékenység: 

Öntögető játék 

bevezetése 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

nem verbális 

kommunikációs 

gyakorlatok: arcjáték, 

kéz mozgásai 

Megjegyzés: 

 

 

   

 


