
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 04 - 08. Zöld középső csoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Tavaszi kertek, virágok, séta 
óvodánk környékén, a tavaszi kertek 
megfigyelése 

 

Cél: ismeretek szerzése, megerősítése a 
tavaszi kerti munkákról és tavaszi virágokról. 
Vegyék észre a zöldülő természet szépségét, 
változásait, a kertek tavaszi virágait.  

 

Feladat: a közeli kertekben az aktuális tavaszi 
munkák és nyíló tavaszi virágok megláttatása. 
Figyeljék meg és próbálják megnevezni a 
kertekben látott virágokat, (tulipán, nárcisz, 
tulipánfa, aranyvessző, kéknefelejcs, orgona). A 
virágok jellemző jegyeinek és a virág részeinek 
megerősítése a közvetlen tapasztalatszerzések 
és beszélgetések által. 

A helyes közlekedési szabályok gyakorlása és 
megerősítése a séta során. 

 

Módszer: beszélgetés, cselekedtetés, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: tavaszi virágokról és kerti 
szerszámokról szemléltető képek, tavaszi 
virágok, laptop 

Anyag: “Tavaszi virágok 

Technika: festés  

Cél: Esztétikus munkák létrehozása, 
festés technikájának gyakorlása. 
Vizuális fantázia fejlesztése. 
 
Feladat: tavaszi virágok megalkotása 
festés által, az ecset helyes fogásának 
gyakorlása, esztétikai érzék, vizuális 
fantázia, finommotorika, szem- kéz 
koordináció fejlesztése. 
 
Differenciálás: igény és szükség 
szerinti irányítás, ötletadás, 
segítségnyújtás a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: festék, ecset, rajzlap, viaszos 

vászon 

Anyag: A három pillangó – új mese 

Cél: Tavaszi időjárás jellemzőinek 
bemutatása 

Feladat: Erkölcsi nevelés: 
összetartás pozitív példájának 
megláttatása, testvéri szeretet 
kiemelése 

Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, cselekedtetés, 
magyarázat, megfigyelés, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: fa tábla bábjai 

Anyag: Szutyejev: Okoska botocska 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
mesehallgatóvá nevelés, 
szókincsbővítés 

Feladat: Mese történetének 
megismerése, segítőkészség, 
gondoskodás megláttatása, süni 
okosságának kiemelése 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: süni és nyuszi báb 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Orgona ága… ÉNÓ 317. – 

új dal 

Dalismétlés: 

Gólya bácsi, gólya… ÉNÓ 19. 
Kis kacsa fürdik… ÉNÓ 115. 
 
Cél: új dal szövegének, dallamának 

elsajátítása és gyakorlása, szép 

előadásra ösztönzés 

Feladat: új dal gyakorlása, ismétlő 

dalok játékmódjának gyakorlása, 

hallásfejlesztés: halk-hangos 

érzékeltetése 

Módszer: beszélgetés, 

cselekedtetés, gyakorlás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: gólya és kacsa fejdísz 

 

Anyag: Geometriai alakzatok, 
vonalak zárt vonalon belül, 
kívül lévő pontok.  
 
Cél: a vonalon belül és kívül 
lévő pontok (tárgyak) 
felismerése, megnevezése, 
 
Feladat: játékos 
cselekedtetések során,  
hosszúságok megállapítása, 

összehasonlítása, képzésének 

gyakorlása, megerősítése 

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

fűzér. Cica – egér játék 

munkalapon, csomagolólap, 

filctoll 

Anyag: karikagurítás padok 
között, ugróiskola, futás 1 
majd 2 karikasoron keresztül 
Karikagyakorlatok 
Karikák felhasználásával 
futó, futójátékok 
 
Cél: nagymozgás fejlesztés és 
kézügyességfejlesztés a 
karikák felhasználásával, 
mozgatásával 
 
Feladat: szem-kéz-láb 
koordináció karikagurítással, 
karikába ki-belépésekkel, 
ugrásokkal, térirányok 
követése, térpercepció 
fejlesztése 
 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, utasítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: karikák, tornapadok 

Fejlesztő játék: 

Találd ki melyik virágra 

gondoltam! 

 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

Vonalvezetés 

fogantyúval fakereten 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 

Önálló szókeresés a 

kiválasztott hanggal 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 11 - 15. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Húsvét - projekt 

 

Cél: Érzelmi nevelés, húsvéti hagyományok 

megismertetése, hangulatteremtés változatos 

tevékenységek során 

Feladat: Közös beszélgetések során húsvéti 

népszokások, hagyományok megismertetése, 

húsvéttal kapcsolatos játékos tevékenységek, 

korábbi élmények felelevenítése, elmesélése 

Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, cselekedtetés, magyarázat, 

megfigyelés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 

dicséret, élménybeszámoló, képolvasás 

Eszköz: könyvek, képek, bábok: nyuszi, bárány 

 

 

Anyag: Hímes tojás 

Technika: kézimunka 

Cél: Esztétikus munkák létrehozása, 
ragasztás technikájának gyakorlása. 
Vizuális fantázia fejlesztése. 
 

Feladat: hungarocell tojás díszítése 

szalvétaragasztás technikával, tojás 

felületének kitöltése, esztétikus alkotások 

létrehozása 

Módszer: gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve 

Eszköz: hungarocell tojás, decopauge 

ragasztó, olló, szalvéta 

Anyag: Jó reggelt, jó reggelt… 
magyar népköltések – új 
mondóka 
https://husvetnapja.hu/jo-reggelt-
kedves-liliomszal/ 

Cél: húsvéti hangulat fenntartása 
irodalmi élménynyújtással, 
szókincsbővítés 
 Feladat: a népköltések szövegének 
gyakorlása, megerősítése 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: hívókép 

Anyag: Locsoló válaszvers 
lányoknak – új mondóka 
https://www.tyukanyo.hu/husveti-lany-
vers/ 

Cél: Hagyományápolás a locsoló 
válaszvers tanítása által 
Feladat: Húsvéti népszokások, 
hagyományok megjelenítése a vers 
szövege által, szókincsbővítés 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
differenciálás, dicséret 
Eszköz: húsvéti tojás 

Megjegyzés: 

 

 

  

 

https://husvetnapja.hu/jo-reggelt-kedves-liliomszal/
https://husvetnapja.hu/jo-reggelt-kedves-liliomszal/
https://www.tyukanyo.hu/husveti-lany-vers/
https://www.tyukanyo.hu/husveti-lany-vers/


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Két kis kakas… ÉNÓ 40.  – 
új mondóka 
Dalismétlés: Orgona ága… ÉNÓ 
317. 
Kis kacsa fürdik… ÉNÓ 115. 
Mondóka ismétlés: 
Erre kakas, erre tyúk… ÉNÓ 26. 
 
Cél: énekléssel, zenehallgatással 
zenei – esztétikai élményhez 
juttatás. Zenei képességek 
fejlesztése. 
 
Feladat: Ritmusfejlesztés: 
egyenletes lüktetés éreztetése a 
mondókák gyakorlása, mozgással 
kísérése során. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos cselekedtetés, 
differenciálás, értékelés 
 
Zenehallgatás: Vígan dalol a 
madár… – óvónő éneke 
 
Eszköz: kakas báb 

 

 

 

 

Nagypéntek 

Munkaszüneti nap 

Anyag: 
Szalaggyakorlatok, 
mélyugrás rézsútos padról, 
szalaggal a kézben 
 
Játék: futó, fogó játékok 
szalaggal 
 
Cél: Mélyugrás technikájának 
gyakorlása és megerősítése. 
 
Feladat: Szem- kéz- láb 
koordináció, finommotorika, 
térpercepció, nagymozgás 
fejlesztése. 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, dicséret, 
ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás, hibajavítás 
 
Eszköz: szalagok, zsámoly, 

ugrószőnyeg 

Fejlesztő: 
Nyuszis mozgásos 
játékok a  
szabadban, 
természetben. (Nyuszi ül 
a fűben, Vigyázz jön a 
róka!) 
 

Montessori: 
Tojás alakú rajzsablon 

körberajzolása, 

díszítése, kiegészítése, 

ragasztása, kivágása 

Anyanyelvi:  
Légzésgyakorlatok, 
hangutánzással 
egybekötve: felhúzzuk 
az órát és egy levegővel 
mondjuk TIK-TAK 
 

 

Megjegyzés: 

 

 

   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 18 - 22. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Húsvét - projekt lezárása 
Cél: érzelmi nevelés - húsvéti hagyományaink 
megerősítése, ünnepi hangulat fenntartása 
Feladat: „nyuszi leső” séta, ajándékkeresés, 
ajándékozás, locsolkodás örömteli 
tevékenységeinek és élményeinek átélése. Szülők 
részvételével húsvéti alkotódélután megszervezése 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, séta, 
élménybeszámolók, ünnephez kapcsolódó 
tevékenységek 
Eszköz: húsvéti színező lapok, képek, képes 
könyvek, kölni, húsvéti dekorációk, ajándékok, 
kiskosarak 
 
Anyag: Föld napja - virágültetés, hagyomány 
ápolás 
Cél: környezettudatos életmód megalapozása, 
óvják, védjék környezetünket 
Feladat: Ismerjék meg a környezetvédelem 
fontosságát, környezetünket károsító tényezőket, 
cselekedeteket, erősödjön bennük környezetünk 
védelmének óvásának, fontossága. 
Hagyományápolás: szülők közreműködésével 
virágpalánták ültetése óvodánk kertjében 
Módszer: beszélgetés, cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: képek, könyvek, virágládák, virágföld, kerti 
szerszámok 

Anyag: Virág 

Technika: kézimunka 

Cél: esztétikus alkotások készítése, 

kézügyesség fejlesztése, finommotorika 

fejlesztése 

Feladat: vágás és ragasztás 

technikájának gyakorlása, virág jellemző 

jegyeinek megjelenítése, maszatmentes 

alkotásra törekvés 

Módszer: gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve 

Eszköz: színes papír, olló, ragasztó, 

hurkapálca/spatula 

 

Anyag: Mamin Szibirják: Mese a 
bátor nyusziról új mese 
https://egyszervolt.hu/mese/mese-a-
bator-nyuszirol.html 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 

szókincsbővítés 
Feladat: Bátorság és félelem 
érzéseinek megkülönböztetése a 
mese cselekményén keresztül, 
mese humorának érzékeltetése 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, gyakorlás, 
differenciálás, dicséret 
Eszköz: nyúl báb 

Anyag: Fésűs Éva: Mókus Péter 
kiskertje – új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: növények jellemző 
jegyeinek megláttatása, gondozásuk 
fontosságának kiemelése 

Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: mókus báb 

Megjegyzés: 

 

 

  

https://egyszervolt.hu/mese/mese-a-bator-nyuszirol.html
https://egyszervolt.hu/mese/mese-a-bator-nyuszirol.html


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Benn a bárány… ÉNÓ 150. 
– új dal 
Dalismétlés: Orgona ága… ÉNÓ 
317. 
Mondóka ismétlés: 
Két kis kakas… ÉNÓ 40. 
 
Cél: Zene szeretetére nevelés. A 
közös énekes játékok örömteli 
élményének megéreztetése, a 
gyermekek zenei ízlésének 
formálása. 
 
Zenei feladat: Mozgás, térforma 
fejlesztés: kaputartás, kapu nyitása 
és a kapuk alatti átbújásának 
gyakorlása 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos cselekedtetés, 
differenciálás, értékelés 
 
Zenehallgatás: Kellene szép kert… 
- óvónő éneke 
 
Eszköz: bárány és farkas fejdíszek 

Anyag: Halmazok 
összehasonlítása, 
csoportosítása tulajdonságaik 
szerint: virágok részhalmazokba 
képzése, színek és méret szerinti 
csoportosításuk 
 
Cél: A hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel műveleteinek 
gyakorlása, megerősítése a 
matematikai játékos cselekedtetés 
során. 
Feladat: Több, kevesebb, 
ugyanannyi megállapítása 
becsléssel, számlálással a 
megadott szempontok alapján. 
Kisebb, nagyobb, ugyanakkora 
megállapítása becsléssel, 
összeméréssel. 
Módszer: játékos cselekedtetés, 
feladatadás, tapasztalatszerzés, 
számlálás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: 3 db kivágott kosárforma 
kartonból: művirágok, műanyag 
gyümölcsök és zöldségek 

Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás babzsákkal a kézben 
Babzsák gyakorlatok 
Játék: versengések babzsák 
felhasználásával 
 
Cél: Hossztengely körüli 
gurulás technikájának 
gyakorlása, megerősítése. 
 
Feladat: Egyensúlyérzék 
fejlesztés, finommotorika, 
szem-kéz koordináció 
fejlesztése babzsák fogással, 
térpercepció, testséma 
fejlesztése. 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, dicséret, 
ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás, hibajavítás 
 
Eszköz: babzsák, szivacs 

szőnyeg 

Fejlesztő:  
Kertészes játék- 
virágpalánta, 
virághagymák ültetése 
az udvarunk virágládáiba 
 

 

 

Montessori: földgömb, 

képes világatlasz 

nézegetése, beszélgetés 

a földünkről, annak 

növény és állatvilágáról 

Anyanyelvi: 
Grafomotoros készség 
fejlesztése: (verssel, 
mondókával kísérve) 
hurokvonal bevezetése: 
Pám-pám paripám, 
balról jobbra 
iránykövetés: Bimm-
bamm, Hinta-palinta 

Megjegyzés: 

 

 

   

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 25 - 29. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Anyák napja 

Cél: érzelmi nevelés: az édesanyák és 
nagymamák iránti szeretet és hálaérzés 
megerősítése  
 
Feladat: beszélgetőkör témájával, 
képolvasással meséljenek édesanyjukról, a 
nagymamával való kapcsolatukról, átélt közös 
élményeikről.  
Hagyományőrzés: Édesanyák felköszöntése a 
tanult verssel, dallal hazamenetel előtt 
 
Módszer: beszélgetés, megerősítés, 

szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Eszközszemléltetőképek, a gyermekek által 

készített anyák napi ajándékok, virágos 

színezőlapok, virágos puzzlek 

 

 

Anyag: Anyák napi ajándék - 

hűtőmágnes 

Technika: kézimunka 

Cél: Anyák napi ajándék készítéssel 

ráhangolódás az ünnepre, anyukák iránti 

szeretet erősítése – érzelmi nevelés 

Feladat: Szem-kéz koordináció, 

kézügyesség fejlesztése, finommotorika 

fejlesztése, filctollal rajzolás hűtőmágnes 

lapokra, színérzék fejlesztése 

Módszer: gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve 

Eszköz: hűtőmágnes lapok, filctoll 

 

Anyag: Fésűs Éva: Májusi mese – új 
mese 
Cél: Mese szeretetére nevelés, 
szókincsbővítés 
Feladat: érzelmi nevelés: 
segítőkészség bemutatása, 
átéreztetése a béka szerepén 
keresztül, szeretet kiemelése a süni 
gondoskodásán át, a róka 
turpisságának kiemelése 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés, dicséret 
Eszköz: süni és béka báb 

Anyag: Donászy Magda: Anyák 
napján -új anyák napi köszöntő 
vers 
 
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 hangulatú képek 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Kicsi vagyok én… ÉNÓ 
268. – új dal 
Dalismétlés: Orgona ága… ÉNÓ 
317. 
Ültem ringó… ÉNÓ 236 
(kiscsoportból) 
 

Cél: zenei képességek 

megalapozása, zene szeretetére és 

hallgatóvá nevelés 

Feladat: Ritmusérzék fejlesztése: 

gyors-lassú érzékeltetése. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, 

differenciálás, értékelés 

Zenehallgatás: Serkenj fel… 

Törzsök 120. – óvónő éneke 

Eszköz: hangszerek 

 

Anyag:  
Halmazok csoportosítása 
megadott szempontok szerint, 
tőszámlálás, Több, kevesebb, 
ugyanannyi megtapasztalása 
becsléssel és számlálással.  
 
Cél: a gyermekek matematikai 
ismereteinek bővítése, matematikai 
készség fejlesztése,  
 
Feladat: részhalmazok képzése, 
bontása, matematikai 
tapasztalatszerzések a 
számosságról. Több, kevesebb, 
ugyanannyi létrehozása a 
csoportosítások, halmazképzések 
során, játékos cselekedtetések 
állatképekkel. 
 
Módszer: játékos cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek állatokról, tanya, 
erdő, mező szemléltetőképei 

Anyag: Léglabdagurítás 

mászás közben, kézzel- 

lábbal padok között 

Labdaszerző fogójáték 

Cél: mászás és labdagurítás 

technikájának gyakorlása, 

megerősítése. Nagymozgás és 

összerendezett mozgás 

elősegítése 

 

Feladat: szem-kéz, szem-láb 

koordináció fejlesztése 

labdagurítással, mászással, 

testséma, térpercepció 

fejlesztés 

 

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, dicséret, 

ellenőrzés, értékelés, 

differenciálás, hibajavítás 

 

Eszköz: padok, labdák 

Fejlesztőjáték: 

édesanyák, nagymamák 

megvendégelés, sütés, 

főzés- szerepjáték 

 

 

Montessori:  
Korongok és számjegyek 
-új eszköz bevezetése 
Számkép – számjegy 
kirakó- új eszköz 
bevezetése 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Hallásgyakorlatok: 
gyors-lassú hangok 
létrehozása, 
differenciálása (járás, 
futás, éneklés 
gyorsabban-lassabban) 

Megjegyzés: 

 

 

   

 


