
 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 02 – 06. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe 
Anyák napja (2022. 05. 02) 
 
Cél: érzelmi nevelés – 
édesanyák iránti szeretet 
kifejezése a tanult verssel, 
dalokkal és az általuk 
elkészített ajándékkal 
 
Feladat: köszöntsék fel 
édesanyjukat a tanult 
verssel, dallal, vendégeljék 
meg őt a közösen készített 
süteményből, adják át az 
általuk készített ajándékot 
 
Módszer: egyéni előadás, 
vendéglátás, differenciált 
irányítás, segítségnyújtás 
 
Eszköz: anyák napi ajándék, 
ünnepi dekorációk 
 

1.) Anyag: „Felköszöntöttem édesanyámat”, 
„Édesanyám és én” 

2.) Technika: festés 
 
Cél: testsémafejlesztés az emberalak 
ábrázolásával, finommotorika, grafomotorika, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, térészlelés 
síkban, kitartó, precíz alkotásra késztetés, 
vizuális emlékezet fejlesztése 
  
Feladat: a vízfestékkel való megfelelő 
technikájú festés gyakorlása, megerősítése, 
örömteli alkotás elősegítése a sikerélmény 
átélésével 
Differenciálás: egyéni emlékképek felidéztetése, 
egyéni megjelenítés, elrendezés lehetőségének 
biztosítása, egyéni képességek szerinti 
segítségnyújtás 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
differenciálás, magyarázat, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, vízfesték, 
ecset, vizes üvegek, kancsó, vizes gyűjtő edény, 
kéztörlő 

Anyag: Pákolitz István: Anyámnak ismétlése- 
Iványi Mária: Anyák napja ünnepén -vers 
ismétlés középső csoportból 

 
Cél: érzelmi nevelés: édesanyák iránti hála, 
szeretet megerősítése 
 
Feladat: önálló versmondásra késztetés, 
törekedjenek az önálló, jól hangsúlyozott 
versmondással, pontos   szövegtudással 
felköszönteni édesanyjukat a tanult versekkel 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 

1. Eszköz: saját kezüleg elkészített anyák napi 
ajándék 

Anyag: Borika fája – új mese 
Cél: irodalmi élmény nyújtáson belül 
környezettudatos szemlélet kialakítása, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: a mese történetén keresztül a fák 
fontosságának és óvásának, arról való 
gondoskodásnak megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető kép, színezőlap fáról 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 02- 06. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

 Anyag: Jeles nap: Madarak, fák napja - 
helyszíni foglalkozás az óvodánk 
udvarán  

 
Cél: Környezettudatos gondolkodásra 
nevelés a madarak és fák jelentőségének 
kiemelésében 
 
Feladat: a madarak és fák életmódjának, 
jellemzőinek, külső jegyeinek megerősítése, 
megtapasztalása a szemléltetés, 
beszélgetés és játékos cselekedtetések 
során.  
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, játékos cselekedtetés, 
beszélgetés, képolvasás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek, képes könyvek 
a madarakról, fákról, madarak hangjai CD, 
CD lejátszó 

3.) Anyag: „Kedvenc madaraink” 
4.) Technika: kézimunka 
5.)  
6.) Cél: finommotorika, szem-kéz koordináció, 

kézügyesség fejlesztése, vizuális fantázia 
erősítése 
 
Feladat: a kézimunka technikák gyakorlása, 
megerősítése, megfelelő ollóhasználat, 
ragasztás alkalmazásával 
Differenciálás: választható technika, igény és 
szükség szerinti segítségnyújtás 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
differenciálás, magyarázat, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, papírtányér, 
színes papírok, olló, stift ragasztó, filctoll, 
zsírkréta 

Anyag: Hétvári Andrea: Fát 
ültetek- új vers tanítása 
Jöjj be hozzám… -mondóka 
ismétlés középső csoportból 
 
Cél: irodalmi élmény nyújtáson 
belül a vers szövegének 
elsődleges elsajátítása, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: környezettudatos 
szemlélet megalapozása a fák 
fontosságának, szerepének 
bemutatásával az életünkben. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető kép, 
színezőlap fáról 
 
 

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:  
Május, május… új dal tanítása  
Bújj, bújj zöldág…, A győri 
Györgynek, Elvesztettem 
zsebkendőmet… 
Badacsonyi rózsafán…, Egyszer 
egy erdőben, madarak voltunk…- 
mondóka ismétlések 
 
Cél: az új dal dallamának, 
szövegének elsajátítása, ismert 
dalok, mondóka megerősítése 
 
Feladat: Különböző mozgásformák, 
térformák gyakorlása: bújásos, 
kaputartós játék, csigavonal, 
szűkülő, bővülő kör… 
  
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: tavaszi ág, ritmusbotok 
 
Zenehallgatás: Leveles a május… 
óvodapedagógus előadása  

Anyag: Mennyiségek 
összehasonlítása, számosságok 
megállapítása 
 
Tőszámlálás. Számjegyek, 
számosságok felismerése 9-es 
számkörben. 
 
Cél: számfogalom megerősítése a 9-es 
számkörben tőszámlálás során. 
 
Feladat: Játékos tevékenykedtetések 
során több, kevesebb, ugyanannyi 
megállapítása becsléssel és 
számlálással. Hozzáadás, elvétel 
műveletének gyakorlása egyéni 
matematikai cselekedtetéssel. 
Tőszámlálás gyakorlása 9- es 
számkörben. 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, differenciálás, 
játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: tavaszi virágok színes papírból, 
kisvázák, feladatlap, tolltartó, Montessori: 
dörzspapíros számjegyek 

Anyag: Padgyakorlatok 
Járás- és futásgyakorlatok. 
Kar- és lábizomzatot 
erősítő gyakorlatok padok 
felhasználásával. 
Futó- és fogójátékok  
padokkal. 
 
Cél: összerendezett 
mozgás, állóképesség, 
gyorsaság, ügyesség 
erősítése, szem – kéz, szem 
– láb koordináció fejlesztése, 
térpercepció és 
egyensúlyérzék fejlesztése 
 

Feladat: kar és lábizomzat 
erősítése a padgyakorlatok 
végzése közben. Bátrabb, 
magabiztosabb 
gyakorlatvégzésre késztetés 
padok felhasználásával 
 
Módszer: bemutatás, 
gyakorlás, hibajavítás, 
értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: padok, zsámolyok 

Fejlesztő játék:  
 Fa és madár puzzle- 
vel tevékenykedés  
 
 
 
 
 
 
 

Montessori:  
számjegyek 
dörzspapíros táblán,  
mágneses 
számjegyekkel 
ismerkedés 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Érzelem játékok 
anyák napja kapcsán 
(metakommunikációs 
játékos gyakorlatok) 

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: Ismétlő foglalkozás: 
Május, május…, Bújj, bújj zöldág…, 
Elvesztettem zsebkendőmet… 
Fű, fű, fű…, Egyszer egy erdőben, 
madarak voltunk…- mondóka 
ismétlések 
 
Cél: az új dal dallamának, 
szövegének elsajátítása, ismert 
dalok, mondóka megerősítése 
 
Feladat: Különböző mozgásformák, 
térformák gyakorlása: bújásos, 
kaputartós játék, csigavonal, szűkülő, 
bővülő kör… 
  
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, hibajavítás, 
értékelés 
 
Eszköz: tavaszi ág, ritmusbotok 
 
Zenehallgatás: Leveles a május… 
óvodapedagógus előadása 

  Anyag: Padgyakorlatok 
Járás- és futásgyakorlatok. 
Kar- és lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok padok 
felhasználásával. 
Futó- és fogójátékok  
padokkal. 
 
Cél: összerendezett mozgás, 
állóképesség, gyorsaság, 
ügyesség erősítése, szem – kéz, 
szem – láb koordináció fejlesztése, 
térpercepció és egyensúlyérzék 
fejlesztése 
 

Feladat: kar és lábizomzat 
erősítése a padgyakorlatok 
végzése közben. Bátrabb, 
magabiztosabb gyakorlatvégzésre 
késztetés padok felhasználásával 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: padok, zsámolyok 
 

Fejlesztő:  
Madarak - memória 
játékkal 
tevékenykedés 
 
 
 
 
 
Montessori:  
képes könyvek, 
albumok nézegetése 
a madarakról, védett 
madarakról poszter - 
nézegetés, 
beszélgetés 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba játék 
madarakkal, 
Repül a, repül a… 

Megjegyzés:  
 
 
 
 

  

 



 
Borika fája- mese 
 
Borikáék utcájában egy reggelen befordult két bácsi. Ásót, kerti szerszámot cipeltek. Egyikük talicskát tolt, azon egy halom vékony 
fácska volt összekötözve. 
Az egyik bácsi felgyűrte az inge ujját, és ásni kezdett. 
Felásott egy kis négyszögnyi földet azt utca szélén, s a friss, porhanyós földbe beültetett egy karcsú fácskát. Éppen Borikáék 
ablaka előtt. A másik bácsi karót kötözött a kis fa mellé. Aztán odébb mentek, és újból ásni kezdtek. 
Borika az ablakban bámészkodott. 
- Nézd csak, édesanya, nézd! Mit csinál a bácsi? 
- Fát ültet, Borikám. 
- De hát ez nem fa! Ez csak olyan, mint egy bot. 
- Még fiatal - mondta édesanya. - Majd ha megnő, megerősödik. Szép lombos fa lesz belőle. 
- És miért rakott oda a bácsi még egy fát? 
- Az karó. Védi a kis fát. Még olyan gyenge, hogy a szél is meghajlíthatja, eltörheti. A karó vigyáz rá. 
Borika csak hallgatott, és el nem jött az ablakból addig, amíg a bácsik az utolsó kis fát is el nem ültették. Másnap reggel szaladt az 
ablakhoz. 
- Még nem nőtt meg a kis fa?! Ugyanolyan, mint volt! - kiáltotta csalódottan. 
Édesanya nevetett: 
- Várj csak, várj. Nem megy az olyan gyorsan. Eső meglocsolja, nap melengeti, s a fácska mindennap nő egy kicsit. De olyan kicsit, 
hogy azt észre sem veszed. Mire te megnősz, szép nagy fa lesz belőle is. 
Borika ezután is sokszor elnézegette, mit csinál a kis fa. Hogyan pattannak ki rajta a rügyek, hogyan bontja ki az első levélkéket, s 
milyen boldogan nyújtózik a nap felé. Ezt megérti Borika, a napot ő is nagyon szereti, s biztatgatja is a kis fát: 
- Úgy, úgy napozz csak, te kis fácska. A te leveleid zöldek lesznek a naptól, én meg ilyen szép barna leszek, látod?! 
Ha a fiúk a ház előtt labdáznak, kergetőznek, s szaladtukban megkapaszkodnak a fiatal fa gyenge törzsében, Borika rájuk szól: 
- Ne bántsátok a kis fát, nem szabad rángatni. 
A kis fa és Borika együtt növekedett. De Borika gyorsabban nőtt. Egy szép napon már elment egyedül a boltba... Óvatosan fogta a 
tejeskannát, és csak a fejével bólintott a kis fának, amikor elment mellette: 
- Most nem tudok integetni, kis fácskám, mert kilötyög a tej! 
Édesanya büszkén fogadta: 
- Mit szólt a tejes néni, Borikám? 
- Azt mondta, hogy: tessék kisasszony, egy liter tej - nevetett Borika. - Pénzt is kaptam ám vissza, itt van a zsebemben! 
Azontúl Borika minden nap elmehetett a kannával a boltba, és egyedül vásárolta meg a tejet. Édesanya nagyon meg volt elégedve. 
De egy napon megcsóválta a fejét. Ejnye! Itt valami nincsen rendben. A tej napról napra kevesebb lesz. 
- Kislányom - mondta Borikának -, gyere, visszamegyünk együtt a tejes nénihez. Hiszen ez még egy fél liter sincs! Alig van félig a 
kanna! 
Borika nagyon piros lett, és lehajtotta a fejét. 
- Talán megittad, Borikám? - kérdezte édesanya. 
- Nem... én nem...- szepegett Borika. - Édesanya... ne haragudj!... - és elkezdett keservesen sírni. 
- Miért ne haragudjak? Ne sírj, hanem mondd el szépen, hogy mi történt? 
- Édesanya... a kis fa... az én kis fám! Az eső olyan ritkán esik... és szegényke folyton csak vizet igyék?! Biztosan éhes is... 
ráöntöttem a tejecskéből... hogy hamarabb nagyra nőjön! 



 
 
Édesanya elnevette magát. 
- Ó, te kis csacsi! Fák nem isznak tejet! Hát nem tudod, hogy a fa, mint a többi növény, a földből szív magának táplálékot a 
gyökereivel? Az az ő eledele! De abban igazad van, hogy sok-sok víz kell neki. gyere, töröld meg a szemedet, elmegyünk 
valahová. 
Elmentek, és vettek egy szép kis locsolókannát. Olyan zöld színe volt, mint a friss faleveleknek. 
- Ez a tiéd, Borikám - mondta édesanya. - Ezentúl te fogod meglocsolni a kis fát. De a tejet békén hagyd ám! Azt mi isszuk meg 
Úgy is lett. Édesanya esténként kirakta a kék bögrét, és teleöntötte tejjel: 
- Ez a tiéd, Borikám! - mondta. 
Utána elővette a zöld kannát, és megtöltötte vízzel: 
- Ez meg a kis fáé! Össze ne téveszd! 
Ezen Borika nagyot nevetett, és mintha a kis fa levelei közül is susogó kuncogás hallatszott volna. Azután mindenki megitta a 
magáét és aludni tértek.     (Tasnádi Éva) 
 

  
 

Jöjj be hozzám, szép madárka, 
nem zárlak én kalitkába; 
mikor akarsz, elröpülhetsz, 
ha kedved lesz, visszajöhetsz.   (ismétlő mondóka) 
 

 

 
 
 



 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 09. -13.  Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Jeles nap: Madarak, fák 
napja - helyszíni foglalkozás a 
Gesztenyés kertben  

 
Cél: Környezettudatos 
gondolkodásra nevelés a madarak 
és fák jelentőségének 
kiemelésében 
 
Feladat: a madarak és fák 
életmódjának, jellemzőinek, külső 
jegyeinek megerősítése, 
megtapasztalása a szemléltetés, 
beszélgetés a helyszíni 
foglalkozás során.  
 
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, játékos 
cselekedtetés, beszélgetés, 
képolvasás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek, képes 
könyvek a madarakról, fákról, 
madarak hangjai CD, CD lejátszó 

7.) Anyag: Lombos fa, fenyőfa… 
8.) Technika: mintázás 

 
Cél: finommotorika, grafomotorika, 
szem-kéz koordináció fejlesztése, 
térészlelés síkban, kitartó, precíz 
alkotásra késztetés, vizuális 
emlékezet fejlesztése 
  
Feladat: mintázási technikák 
gyakorlása, megerősítése a 
választott faformák kialakításával, 
megmintázásával 
Differenciálás: egyéni képességek 
szerinti segítségnyújtás, 
javaslattétel, egyéni értékelés 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
differenciálás, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, gyurma, 
alátét 

Anyag: Hétvári Andrea: Fát ültetek…-versismétlés, 
Jöjj be hozzám…- mondóka ismétlés középső 
csoportból 
Cél: irodalmi élmény nyújtáson belül a vers, mondóka 
szövegének pontos rögzítése, szókincsbővítés 
 
Feladat: környezettudatos szemlélet megalapozása a 
fák és madarak fontosságának, szerepének 
bemutatásával az életünkben. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek, színező lap fáról, madárról 

Anyag: Borika fája – mese ismétlés 
Cél: irodalmi élmény nyújtáson belül környezettudatos 
szemlélet kialakítása, szókincsbővítés 
 
Feladat: a mese történetén keresztül a fák 
fontosságának és óvásának, arról való 
gondoskodásnak megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: szemléltető kép, színező lap fáról 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 09. -13.  Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Jeles nap: Madarak, fák napja – 
ismeretek rendszerezése, élmények 
felidézése a madarak, fák témakörben 

 
Cél: Környezettudatos gondolkodásra 
nevelés a madarak és fák jelentőségének 
kiemelésében. Háziszárnyasok és vadon élő 
madarak külső jegyeinek és életmódjának 
összehasonlítása.  
 
Feladat: beszélgetőkör: a madarak és fák 
életmódjának, jellemzőinek, külső jegyeinek, 
életmódjának megerősítése, a megszerzett 
ismeretek rendszerezése, megerősítése 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámolók, ismeretnyújtás, 
megerősítés, rendszerezés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek 

Anyag: „Gesztenyéskertben voltunk” 
Technika: élményrajz 
 
Cél: szem-kéz koordináció, grafomotoros 
mozgás, finommotorika fejlesztés, vizuális 
memória erősítése 
 
Feladat: emlékképeik alapján rajzolásukban 
jelenítsék meg a Gesztenyés kert környezetét: 
fáit, növényzetét, madarait… 
Differenciálás: részletesebb kidolgozást 
várunk el a tehetségesebb gyermekeknél, 
tetszés szerinti rajzeszközhasználat, egyénre 
szabott segítségnyújtás és értékelés 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
gyakorlás, önálló tevékenységvégzés, 
differenciálás, segítségadás, megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a kiránduláson készült fényképek, 
viaszos vászon, rajzlap, tolltartó eszközei, 
filctoll készlet, zsírkréta, színes ceruzakészlet 
tetszés szerint 
 

Anyag: Molnár Andrea: 
Madárkert (mesék a természetről 
c. könyv) – meseismétlés 
középső csoportból 
 
Cél: környezetvédelem alapjainak 
lerakása: a madarak és fák 
óvásának, azokról való 
gondoskodás megerősítése a 
mese történetének 
megismerésével. 
 
Feladat: ismeretek nyújtása a 
madarakról, azok jellemzőiről, 
életmódjukról, és a védelmükről, 
téli madártetetés fontosságáról a 
mesén keresztül. Szókincsbővítés 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a mese szemléltető 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: Leveles a május… új dal 
tanítása (Törzsök: Zenehallgatás az 
óvodában) 
Május, május…, Bújj, bújj zöldág…, 
Hatan vannak a mi ludaink… 
Fű, fű, fű…, Badacsonyi rózsafán…, 
Egyszer egy erdőben…, Madarak 
voltunk…- ismétlések 
 
Cél: az új dal dallamának, 
szövegének elsajátítása, ismert 
dalok, mondóka megerősítése 
 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
gyors-lassú érzékeltetése dalokon, 
mondókákon, ritmusbotokkal is 
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, hibajavítás, 
értékelés 
 
Eszköz: Ritmusbotok 
 
Zenehallgatás: Az árgyélus 
kismadár… óvodapedagógus ének 
előadása 

Anyag:  
Halmazok számosságának 
megállapítása 10-ig 
számlálással.  
Elemek rendezése számosság 
szerint. Sorszámnév. Sorozatok. 
 
Cél: sorszámlálás és 
sorszámnevek megerősítése, 
számfogalom pontosítása. 
 
Feladat: Játékos tevékenykedtetés 
madár képekkel és fák, bokrok 
képeivel: több, kevesebb, 
ugyanannyi létrehozása 
becsléssel, számlálással. 
Sorszámok megerősítése 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: kis képek madarakról és 
fákról, munkalap, tolltartó 

 Anyag: Távolugrás  
Lábizomzatot erősítő 
gimnasztikai, járás, futó, szökdelő 
gyakorlatok 
Versenyjátékok futással, 
szökdeléssel 
 
Cél: szem-láb koordináció 
fejlesztése és lábizomzat erősítése, 
összerendezett mozgásra való 
ösztönzés, gyorsuló futás 
gyakorlása, megerősítése a 
nekifutásból történő távolugrás 
során. 
 
Feladat: Helyből és nekifutásból 
történő távolugrás gyakoroltatása, 
technikájának megerősítése, 
gyorsaság, ügyesség fejlesztése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: ugrószőnyeg, gúlák, karikák, 
jó idő esetén az udvar eszközei 
 

Fejlesztő:  
Fajáték az 
udvaron 
 
 
 
 
Montessori:  
Vonalvezetések 
madaras, fás 
munkalapokon 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
madarak 
hangjának 
utánzása- 
hallásfejlesztő 
gyakorlatok 

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: Leveles a május, Május, május…, 
Bújj, bújj zöldág…, Hatan vannak a mi 
ludaink-dal ismétlések 
Badacsonyi rózsafán…, Egyszer egy 
erdőben…, Madarak voltunk…- mondóka 
ismétlések 
 
Cél: ismert dalok, mondókák szövegeinek, 
dallamának, játékmódjának, ritmusának 
gyakorlása, megerősítése, zenehallgatóvá 
nevelés megerősítése 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: halk-hangos 
érzékeltetése az ismert dalokon, 
mondókákon  
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: Ritmusbotok 
 
Zenehallgatás: Madarak hangjai- CD 
hallgatás 

 
 

Anyag: Távolugrás  
Lábizomzatot erősítő gimnasztikai, 
járás, futó, szökdelő gyakorlatok 
Versenyjátékok futással, 
szökdeléssel 
 
Cél: szem-láb koordináció fejlesztése és 
lábizomzat erősítése, összerendezett 
mozgásra való ösztönzés, gyorsuló 
futás gyakorlása, megerősítése a 
nekifutásból történő távolugrás során. 
 
Feladat: Helyből és nekifutásból történő 
távolugrás gyakoroltatása, 
technikájának megerősítése, gyorsaság, 
ügyesség fejlesztése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: ugrószőnyeg, gúlák, karikák, jó 
idő esetén az udvar eszközei 

Fejlesztő játék:  
madaras 
memóriajáték 
 
 
 
 
 
Montessori:  
különböző fa 
faleveleinek és 
terméseik 
párosítása 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtések és 
találós kérdések 
madarakkal 

Megjegyzés:  
 
 
 
 
 

  

 



  
 
Jöjj be hozzám, szép madárka, 
nem zárlak én kalitkába; 
mikor akarsz, elröpülhetsz, 
ha kedved lesz, visszajöhetsz.   (ismétlő mondóka)       
 

 
 

MADÁRKERT – új mese 
 
Egyszer egy falu szélén állt ez a szalmatetős ház. 
Előtte egy szépséges kert volt, abban munkálkodott Juli néni és János bácsi. 
Nemcsak a növényeket gondozták, hanem azért is megtettek mindent, hogy a madarak felkeressék, 
megszeressék őket. 
Ezért a fészerben János bácsi már nyáron sorra ügyeskedte a madáretetőket. Juli néni meg a temérdek 
napraforgót csakis a madarak kedvéért nevelgette. 
A szemfüles veréb, aki mindezt jókor kifigyelte, kapta magát, elröppent az erdőbe a bagolyhoz, s 
illendően meghajolt előtte: 
- Tiszteletem! Már elnézést, de szíves engedelmével elcsivitelném, hogy egy pompás kertet láttam 
s benne két öreget. Ők nagy szeretettel várnak a madarakra, kiket készséggel elvezetnék oda. 
 - Köszönöm, kis veréb, hogy ide szálltál s mindezt a tudtomra adtad. 
Maradj csak, máris összehuhogom az egész madárnépet! 
Így is tett. Hamarosan köréje gyülekezett az erdő minden tollasa. A bagoly szárnyával a hírhozó 
verébre mutatott: 
 - Itt ez a derék kis cserfes! Ajánlom, kövessétek, mert ő máris kész arra, hogy megmutassa, hol kell a segítség! 
Tőle tudom, annak a kertnek két öregje kiérdemli, hogy fájukon egyetlen gyümölcs se pusztuljon haszontalan férgek miatt! 
A cinkék, fülemülék, rigók, de még a parányi ökörszem is felbuzdult erre a bölcs huhogásra. 



 
 
Kórusban füttyögték: 
- Értettük! Értettük! Máris szárnyra kelünk! 
- Akkor hiba egy sincs! Irány utánam! - csipogta a veréb. 
 Hamarosan oda is értek. Juli néni, János bácsi akkor éppen a házban serénykedett. Ám a szárnycsattogásra Juli néni menten 
kitekintett az ablakon: 
- Megjöttek a madarak! Megjöttek! - kiáltotta. 
- Ejha, ez már döfi! Lesz itt hasznos lakmározás a javából! Utána meg vidám dalolgatás! - lelkendezett János bácsi, aki aztán 
semmiben sem tévedett! 
A madarak serényen munkálkodtak. Kikutatták a kártékony férgeket, s csak falták - falták őket. Így köszöntött rájuk az alkony. Akkor 
megpihentek és nótázásba fogtak. Erre a szépséges trillázásra a szél is megélénkült. 
Sorra táncra kérte a lombokat, virágokat. S azok kecsesen ide - oda hajladoztak. 
Juli néni és a párja nem győzött álmélkodni. Persze, hogy sajnálták, mikor elrepültek a madarak. 
Attól fogva folyvást visszavárták őket. S nemhiába! Nap mint nap megjelentek. 
A nyárra ősz jött, sőt a tél sem késlekedett. Csakhogy azoknak a madaraknak ez sem okozott gondot, de nem ám! Hiszen János 
bácsi a zord idő beálltával kirakta a kertbe a takaros madáretetőket. 
Juli néni folyvást tömködte azokat finom tök- meg kendermaggal. A sűrűn felállított, fából faragott rudakra tányéricákat szurkált, ami 
nem más, mint magvával felfelé fordított napraforgó. Amikor ezekből kifogyott a mag, újra megtöltötte olajos magvakkal, szárított 
bodzával s olvasztott faggyút öntött rá. 
Madárkalácsot készített. 
A faggyúba ágyazott csemegékből úgy csipegethettek a madarak, hogy szét se szóródott, meg se romlott. 
János bácsi még arra is gondolt, hogy megvédje madárkáit az időjárás szeszélyétől, s a rúd tetejére ernyőt formált szalmából. Még 
szalonnabőrkét se felejtett el János bácsi a kertbe vinni. Zsíros oldalával kifelé, valamelyik öreg fa derekára rögzítette, hogy a 
kedves cinegék kicsípdeshessék a zsír utolsó maradékát is. 
Így gondoskodtak ketten a kis nyári munkásaikról. Ők pedig csak jöttek-jöttek. 
S tudták, nem alamizsnát kapnak, ezért már becsülettel megdolgoztak. 
Az emberek, akik arra jártak, még a legnagyobb hóban, fagyban is megálltak ennél a kertnél. 
De nemcsak a dérlepte, zúzmarás fák szépsége miatt! 
- Ez valóságos madárkert! - örvendeztek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 16.- 20. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz van, gyönyörű…” 
projekt befejező, rendszerező 
hete 
 
Cél: a tavaszról szerzett ismeretek 
rendszerezése, megerősítése, 
ismeretek elmélyítése. 
Szókincsbővítés 
 
Feladat: a beszélgetések, 
élménybeszámolók, képolvasások 
során a tavaszról szerzett ismeretek 
rendszerezése, megerősítése.  
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés, 
egyéni és csoportos cselekedtetés 
 
Eszköz: képek tavaszi virágokról, 
zöldségekről, Montessori: Négy 
évszak fakirakó, faliújságunk négy 
évszak táblája, téli és tavaszi 
természeti képek és ruhadarabok 
 

 Anyag: Tavaszi kép  
Technika: vegyes technika 
  
Cél: tapasztalatszerzés sablonrajz, színezés, 
festés, ragasztás, vágás technikájában, 
vizuális fantáziafejlesztés. Kézügyesség, 
finommotorika fejlesztés. 
 
Feladat: alakítsanak ki tavaszi virágot, 
rügyező faágat a sablon rajz, annak kivágása, 
beszínezése és festése során. Díszítsék 
tetszés szerint Pet palack nyomtatásával, 
színes papírok kivágásával, 
fonalragasztással, kukorica 
felragasztásával… 
Differenciálás: szükség és igényszerinti, 
technika választásban, segítségnyújtásban, 
értékelésben 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás (eszközbeli, javaslattétellel) 
 
Eszköz: viaszos vászon, kétféle virág sablon, 
festék, színes ceruzák, zsírkréták, ecset, 
vizes edény, kéztörlő, olló, folyékony ragasztó 

Anyag: Tavasz témakörben tanult versek 
ismétlése:  
Cél: irodalmi- esztétikai élménynyújtáson belül 
versek megszeretésére – vershallgatóvá nevelés, 
szókincsbővítés 
 
Feladat: a tanult tavaszi versek szövegeinek 
pontosítása, megerősítése, ritmusérzék fejlesztés a 
versek ritmusának megerősítésével, önálló, szép 
előadás gyakorlása 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tavaszról szemléltető képek, környezetünk 
tavaszi dekorációi 

Anyag: Tavasz témakörben megismert 
mesék ismétlése 
Cél: Tavaszi hangulat, jellemző jegyeinek felidézése 
irodalmi élmény nyújtás közben, szókincsbővítés 
 
Feladat: mesei fantázia fejlesztés, mesehallgatóvá 
nevelés 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, differenciálás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: mesék szemléltető képei 

Megjegyzés: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 16.- 20. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

1. Anyag: „Iskolások leszünk” - projekt 
2.  

Cél: Tanévzárásra, óvodai ballagásra és az 
iskolai életre ráhangolódás - távlati cél az 
óvodai hagyományok megerősítésével, 
érzelmi nevelés 
 
Feladat: az iskolavárás, Tanévzárás- 
ballagás hangulatának előkészítése, közös 
beszélgetések, képolvasások, 
élménybeszámolók óvodai életünkről, 
játékos cselekedtetések 
 
Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
képolvasás játékos cselekedtetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: fényképek, laptop, pendrive, 
kivetítő vászon, felvételek kis, középső, 
nagycsoportos óvodai életünkből, iskolákról 
és a tanulás eszközeiről szemléltető képek 
 
 

Anyag:” Kicsik voltunk, nagyok lettünk…” 
Technika: - rajzolás elképzelés után 
  
Cél: testséma fejlesztés, felismerhető 
emberábrázolás gyakorlása, megerősítése, 
vizuális fantáziafejlesztés, grafomotoros, 
szem-kéz koordináció fejlesztése 
 
Feladat: rajzolják le magukat emlékképeik, 
ill. elképzelésük alapján óvodába lépéskor és 
most ballagó gyermekkent. Emberrajz 
gyakorlása, megerősítése. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, javaslattétel, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás (eszközben, javaslattételben) 
 
Eszköz: viaszos vászon, díszítő motivummal 
ellátott lap, színes ceruza, filctoll tetszés 
szerint  
 

Anyag: Weil- Jákob Márta: 
Elbúcsúzunk- új ballagó vers 
tanítása  
Hétvári Andrea: Kicsik búcsúja- 
vers tanítás a nem ballagó 
gyermekek részére 
Év múlik, évet ér, Csanádi Imre: 
Hónapsoroló- versismétlések 
 
Cél: a vers szövegének elsődleges 
rögzítése az irodalmi élménynyújtás 
által, ismétlő versek szövegének 
pontosítása, megerősítése 
 
Feladat: az új vers szövegének 
megismerése, hangulatkeltés az 
iskolai élet megismeréséhez 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: betűs, számos színező 
lapok  
 

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: A tavasz projektben 
tanult dalok, dalos játékok, 
mondókák- ismétlő 
foglalkozás 
 
Cél: a tanult dalok, dalos 
játékok, mondókák 
szövegeinek, ritmusának, 
játékmódjának megerősítése 
gyakorlással 
  
Feladat: hallásfejlesztés- 
dallambújtatás ismert tavaszi 
dalokkal 
 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: dalok, dalos játékok 
eszközei, csörgő minden 
gyermek részére 
 
Zenehallgatás: Tavaszi 
szél… óvodapedagógus 
hangszerjátéka (furulya, 
gitár) 

Anyag: Halmazok képzése, 
ítéletek. 
Összehasonlítások 
tulajdonságaik szerint, 
Halmazok képzése szín, forma, 
nagyság szerint. 
 

Cél: matematikai képességek 
fejlesztése, matematikai fogalmak 
megerősítése 
 
Feladat: Vizuális memória 
fejlesztése a soralkotás során 
Melyik nem illik a sorba? – játék 
„Folytasd a megkezdett sort!” 
Játékos cselekedtetések logikai 
készlettel 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: logikai készlet elemei, 
síkidomok, munkalapok, saját 
tolltartók eszközei 

Anyag: Átlépések 40 – 50 cm 
magas szerekről szerekre. 
Futó- és fogójátékok szalag 
felhasználásával 
Gimnasztikai gyakorlatok szalag 
felhasználásával. 
Szalaggyakorlatok 

 
 Cél: összerendezett nagymozgás, 
kézügyesség, finommotorika, szem-
kéz koordináció fejlesztése a 
szalaggyakorlatok során, szem-láb 
koordináció fejlesztése futó, fogó 
játékoknál 
 
Feladat: egyensúlyérzék és 
térészlelés fejlesztése átlépések 
gyakorlásával szerekről szerekre. 
Testséma fejlesztés, oldaliság 
erősítése a gyakorlatok végzése 
közben  
 
Módszer: bemutattatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: az udvar szerei, tárgyai, 
szalag minden gyermek részére  

Fejlesztő: 
Iskolások vagyunk- 
szerepjáték 
 
 
 
 
Montessori: 
Betű társas- új 
szabályjáték 
bevezetése 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtések: „Mondj 
a, b, l, m…- el 
kezdődő szavakat!” 
(akinek dobja az 
óvodapedagógus a 
labdát, az a gyermek 
válaszol) 
  

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: Kedves Óvodám-új 
ballagó dal tanítása 
Tanévzáró dalának gyakorlása: 
Négy vándor jár… 
 
Mondóka ismétlések: Fű, fű, fű… 
Azért varták…, Két kis kakas… 
 
Cél: zene iránti fogékonyság 
elősegítése, zenei képességek 
megalapozása 
 
Feladat: kettes lüktetés 
érzékeltetése tanult mondókákon 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: dalok, dalos játékok 
eszközei, ritmusbot minden 
gyermek részére 
 
Zenehallgatás: Á B C D rajtam 
kezdé…- óvodapedagógus 
előadása 

 Anyag: Átlépések 40 – 50 cm magas 
szerekről szerekre. 
Futó- és fogójátékok szalag 
felhasználásával 
Gimnasztikai gyakorlatok szalag 
felhasználásával. 
Szalaggyakorlatok 
Cél: összerendezett nagymozgás, 
kézügyesség, finommotorika, szem-
kéz koordináció fejlesztése a 
szalaggyakorlatok során, szem-láb 
koordináció fejlesztése futó, fogó 
játékoknál 
 
Feladat: egyensúlyérzék és 
térészlelés fejlesztése átlépések 
gyakorlásával szerekről szerekre. 
Testséma fejlesztés, oldaliság 
erősítése a gyakorlatok végzése 
közben  
 
Módszer: bemutattatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: az udvar szerei, tárgyai, 
szalag minden gyermek részére 
  

Fejlesztő: 
Iskolások vagyunk- 
szerepjáték 
 
 
 
 
 
 
Montessori: 
betű és szám 
sablonok, 
dörzspapíros betűk és 
számjegyek  
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtések: „Mondj 
o, k, t…- vel kezdődő 
szavakat!” 
 

Megjegyzés: 
 
 
 
 

   

 
 



 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 23.- 27. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

3. Anyag: „Iskolások leszünk” -
projekt 

4.  
Cél: érzelmi nevelés: 
tanévzárásra, óvodai ballagásra 
ráhangolódás - az óvodai 
hagyomány megerősítésével 
 
Feladat: Tanévzárás- ballagás 
hangulatának előkészítése, 
közös beszélgetések, 
képolvasások, 
élménybeszámolók óvodai 
életünkről és az átélt iskolai 
látogatásukról- iskolai nyílt napok 
élményeiről 
 
Módszer: szemléltetés, 
beszélgetés, képolvasás játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: fényképek, laptop, 
pendrive, kivetítő vászon, 
felvételek kis, középső, 
nagycsoportos óvodai életünkből, 
iskolákról és a tanulás 
eszközeiről szemléltető képek 
 

Anyag: „Iskolába megyek” 
 „Milyennek képzelem az iskolát” 
Technika: – rajzolás elképzelés után 
az óvodától ballagó gyerekeknek 
 
Cél: testséma fejlesztés, felismerhető 
ember és formaábrázolás gyakorlása, 
megerősítése, vizuális 
fantáziafejlesztés, grafomotoros 
fejlesztés, szem-kéz koordináció, 
finommotorika fejlesztés 
 
Feladat: rajzolják le magukat és az 
iskola épületét, ahová majd járnak 
elképzelésük ill. emlékképük (ha 
voltak már a választott iskolájukban 
és látták már) alapján. Emberrajz, 
testséma és formaábrázolás 
megerősítése. 
 
Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
gyakorlás, megerősítés, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás  
 
Eszköz: viaszos vászon, műszaki 
rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, 
filctoll, saját tolltartó ábrázoló 
eszközei tetszés szerint  

Anyag: Weil- Jákob Márta: Elbúcsúzunk- ballagó 
vers ismétlés, Hétvári Andrea: Kicsik búcsúja- vers 
ismétlés a nem ballagó gyermekek részére 
Év múlik, évet ér, Csanádi Imre: Hónapsoroló- 
versismétlések 

2.  
Cél: irodalmi élménynyújtás, érzelmi nevelés a ballagó 
társak és az óvodában maradó gyermekek közötti kapcsolat 
erősítésével  
 
Feladat: az óvodától elbúcsúzó gyermekeknek az új vers 
elsődleges rögzítése. Közös gyakorlással, 
versismétlésekkel a pontos szövegtudásuk, szemléletes 
előadásmódjuk erősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: ballagó tarisznya  

Anyag: Donászi Magda: Búcsú az óvodától - új 
vers tanítása 
Cél: érzelmi - irodalmi nevelés a ballagó versek 
gyakorlásával 
 
Feladat: az új vers tanítása, szövegének elsődleges 
rögzítése, az ismétlő vers megerősítése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek a betűkről 

Megjegyzés: 
 
 

 
 

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 23.- 27. Sárga nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Gyermeknapi majális az udvaron 
 
Cél: a Süni óvodákhoz tartozás érzésének 
megerősítése az örömteli gyermeknapi 
majális élményeinek átélésével, 
hagyományápolás a gazdag, változatos 
tevékenységek megszervezésével, 
biztosításával 
 
Feladat: vegyenek részt aktívan a 
különböző tevékenységekben: kézműves 
tevékenységek, fejlesztő játékok, mozgásos 
tevékenységek, közösségi játékok, kutya 
program… 
 
 Módszer: Játékos egyéni tevékenység 
végzések, differenciálás, irányítás, 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kézműves tevékenységek 
eszközei, fejlesztő játékok eszközei, 
mozgásos feladatok eszközei, homokozó 
eszközei, udvari eszközök, CD lejátszó, CD 
 

Anyag: Gyermeknapi kézműves 
tevékenység 
Technika: kézimunka 
 
Cél: kézműves technikák megerősítése, 
finommotorika, kézügyesség, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, vizuális fantázia 
fejlesztés, kitartó alkotás gyakorlása 
 
Feladat: a bemutatott, szemléltetett alkotás 
által készítsenek hasonló saját alkotást az 
ismert kézműves technikák alkalmazásával.  
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás az egyéni képességek 
figyelembevételével, egyéni értékelés 
 
Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
gyakorlás, megerősítés, segítségadás, 
ellenőrzés, értékelés, differenciálás  
 
Eszköz: viaszos vászon, kézműves 
tevékenységhez szükséges eszközök 
 

Anyag: Donászi Magda: Búcsú az 
óvodától, Weil- Jákob Márta: 
Elbúcsúzunk- ballagó versek 
ismétlése az óvodánkat elhagyó 
gyermekeknek, Hétvári Andrea: 
Kicsik búcsúja- vers ismétlés a 
nem ballagó gyermekek részére 

3.  
Cél: irodalmi élménynyújtás, érzelmi 
nevelés a ballagó társak és az 
óvodában maradó gyermekek közötti 
szeretetteljes kapcsolat erősítésével  
 
Feladat: ballagó és búcsúzó versek 
közös gyakorlása, megerősítése, a 
versismétlésekkel a pontos, érthetően, 
szemléletesen előadott szövegtudásuk 
erősítése 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a ballagás, tanévzárás 
dekorációi a csoportszobában 

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: Kedves óvodám, Autó 
vonat…, A a a…-új ballagó 
dalok tanítása 
Négy vándor jár- dal ismétlés 
 
Cél: az új dalok dallamának, 
szövegeinek elsődleges 
elsajátítása, érzelmi nevelés: 
hangulatkeltés, megalapozás a 
közelgő ballagáshoz, 
tanévzáráshoz 
 
Zenei Feladat: tempótartás, 
mozgásforma-térforma 
gyakorlása, megtartása a tanult 
dalok gyakorlásában, 
megerősítésében  
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: laptop 
 
Zenehallgatás: YouTube-ről 
letöltött ballagó dalok 

Anyag: Síkidomok osztályozása 
Testek, formák szétválogatása, 
szín, forma, azonosság alapján. 
 
Cél: Testekről (gömb) és síkidomokról 
(kör) szerzett ismereteik bővítése, 
tudásuk megerősítése, külső jegyek, 
különbségek megfigyeltetése, 
közvetlen tapasztalatszerzéssel 
összekötve. 
 
Feladat: azonosságok, különbségek 
megláttatása a síkidomokon. 
Csoportosítások formák, nagyságok, 
színek szerint. 
Síkidomok felismerése, 
megnevezése, tulajdonságaik 
megbeszélése      
                           
Módszer: játékos cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: logikai készlet elemei 

Anyag: Mélyugrás padról, 
homokozó széléről, fel- és 
lemászások udvari 
eszközökről, eszközökre 
Gimnasztikai gyakorlatok 
lábizomzat erősítésével 
Futó és fogójátékok  
 
Cél: nagymozgás, 
összerendezett mozgás, 
egyensúlyérzék fejlesztése, 
mélyugrás technikájának 
megerősítése 
 
Feladat: szem – kéz, szem – láb 
koordináció fejlesztése, koordinált 
mozgások elősegítése, térirányok 
fejlesztése, testséma fejlesztés, 
oldaliság megerősítésével a 
mélyugrások, lemászások, futó-
fogó játékok során 
 
Eszköz: az udvar berendezési 
tárgyai, eszközei, zsámolyok, 
padok 

Fejlesztő játék:  
Iskolás társasjáték 
bevezetése 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Első 
olvasókönyvem- 
betűkirakó 
bevezetése 
 
 
 
 
Anyanyelvi játék:                                 
Szólánc iskolával 
kapcsolatban                
„Mi van az 
iskolában?”                                     
 
 

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: Kedves óvodám, Autó 
vonat…, A a a…- ballagó dalok 
ismétlése 
Négy vándor jár- dal ismétlés 
 
Cél: a tanult ballagó dalok 
dallamának, szövegeinek 
gyakorlása, megerősítése, érzelmi 
nevelés: hangulatkeltés, 
megalapozás a közelgő 
ballagáshoz, tanévzáráshoz 
 
Zenei Feladat: tempótartás, 
mozgásforma-térforma 
gyakorlása, megtartása a tanult 
dalok gyakorlásában, 
megerősítésében  
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: laptop 
 
Zenehallgatás: CD-ről Se hall se 
lát Dömötör… (Halász Judit) 

 Anyag: Mélyugrás padról, 
homokozó széléről, fel- és 
lemászások udvari eszközökről, 
eszközökre 
Gimnasztikai gyakorlatok 
lábizomzat erősítésével 
Futó és fogójátékok  
 
Cél: nagymozgás, összerendezett 
mozgás, egyensúlyérzék 
fejlesztése, 
mélyugrás technikájának 
megerősítése 
 
Feladat: szem – kéz, szem – láb 
koordináció fejlesztése, koordinált 
mozgások elősegítése, térirányok 
fejlesztése, testséma fejlesztés, 
oldaliság megerősítésével a 
mélyugrások, lemászások, futó-
fogó játékok során 
 
Eszköz: az udvar berendezési 
tárgyai, eszközei, zsámolyok, 
padok 

Fejlesztő játék:  
Iskolás és betűtársas 
társasjáték - ismétlés 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Vésike- betűkirakó 
bevezetése, Első 
olvasókönyvem- 
betűkirakó ismétlés 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi játék:                                
„Mit visz a kishajó?” – 
játék a betűkkel                                                                                                                               
 
 

Megjegyzés:    

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Donászi Magda - Búcsú az óvodától 
 Kicsik voltunk, nagyok leszünk, 
Hívogat az iskola: 
Csingi — lingi! Gyertek, gyertek! 
Szól a csengő szép szava. 

Megyünk ím már, hogyne mennénk, 
Kedvesek ám a betűk. 
De most azért óvodásként, 
Mégis könnyes a szemünk. 

De jó is volt ide járni! 
Mennyi öröm várt itt ránk! 
Sok — sok mese, nóta, játék, 
Napsugaras szép világ. 

Itt játszottunk télen, nyáron. 
Nőttem, s velem nőtt a szék, 
A baba, a labda, autó, 
Tanultam verset, mesét. 

Hej, de jó volt ide járni 
Úgy — e bizony gyerekek? 
Óvó néni, akárcsak az 
Édesanyánk, szeretett. 

A csengőig ágaskodtam.... 
Most elérem könnyedén, 
S a kicsiknek most én mondom. 
Te is megnősz, kisöcsém. 

Kicsik voltunk, nagyok leszünk, 
Hívogat az iskola, 
De téged, szép óvodánk, 
Nem felejtünk el soha. 

 

 

https://ballagasra.blog.hu/2008/04/26/donaszi_magda_bucsu_az_ovodatol

