
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 02 - 06. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Madarak és fák napja 

Cél: Ismeretek szerzése a természet 

élővilágáról az őket körülvevő környezetről, 

beszélgetés a földön található különböző fajtájú 

fákról, madarakról 

Feladat: Ismeretek nyújtása a fák, madarak 

külső jegyeiről, jellemzőiről, halljanak a 

környezetvédelem fontosságáról, 

hasznosságáról, alakuljon bennük a védő-óvó 

környezettudatos magatartás, 

természetszeretetre nevelés, a fa sokoldalú 

felhasználásának felfedeztetése, madarak 

életmódjával való ismerkedés, életterük 

védelmére nevelés, szókincsbővítés 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés, képolvasás 

Eszköz: ismeretterjesztő képes könyvek 

Anyag: Madár hajtogatás 

Technika: kézimunka 

Cél: kézimunka technikájának gyakorlása, 

megerősítése: hajtogatás, vágás, 

díszítőmunka 

Feladat: madár forma hajtogatása, majd 

tollazatának mintázása filctoll 

segítségével 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

szemléltetés, megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: színes lap, olló, filctoll 

Anyag: Lázár Ervin: A nagyravágyó 
feketerigó– új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: feketerigó szépségének 
felismertetése, a madarak jellemző 
külső jegyeinek kiemelése 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: feketerigó báb 

Anyag: A büszke tölgyfa - új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 
Feladat: a fák jelentőségének 
kiemelése a mese történetének 
segítségével, a tölgyfa 
gőgösségének felismertetése, mint 
helytelen viselkedési forma 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: tölgyfa rajz 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: 
Dalismétlés: 
Gólya bácsi, gólya… ÉNÓ 19. 
Benn a bárány… ÉNÓ 150. 
Hej a sályi… ÉNÓ 88. 
 
Mondókaismétlés: 
Két kis kakas… ÉNÓ 40. 
 
Cél: ismert dalok gyakorlása 

Feladat: Ismert dalok 

játékmódjának gyakorlása: mozgás, 

térforma fejlesztés; önálló 

éneklésre, bátor szerepvállalásra 

ösztönzés a dalos játékokon belül, 

együttes, örömteli játék átélése 

Módszer: beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: 

 

Anyag: Tőszámnév 6-ig 

Cél: számlálás, halmazképzés 

során tapasztalják meg, hogy a 

hozzátevésnél nő az elemek 

száma, az elvételnél csökken. 

Feladat: Több, kevesebb, 

ugyanannyi megtapasztalása 

gyakorlással. Számképek és 

mennyiségek felismerése 

becsléssel, számlálással a 

kertészes játékos 

cselekedtetésnél.  

Módszer: játékos 

cselekedtetés, számlálás, 

feladatadás, tapasztalatszerzés, 

gyakorlás, megerősítés, 

magyarázat, differenciálás, 

hibajavítás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: különböző tavaszi 

virágok kivágott papírokból, 

vázák kivágott papírokból, 

munkalap, Montessori: korongok 

és számjegyek eszköze 

Anyag: Függésben lengés, 
leugrás, lajhárlengés 
Bordásfalgyakorlatok 
Futójátékok bordásfal 
felhasználásával 
 
Cél: Függések, lengések és 
leugrások technikájának 
gyakoroltatása bordásfal 
felhasználásával 
 
Feladat: kar-, lábizomzat 
erősítése, összerendezett 
mozgás, szem-kéz, szem-láb 
koordináció fejlesztése, 
testséma és térészlelés 
fejlesztése 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, dicséret, 
ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás, hibajavítás 
 
Eszköz: bordásfal 

Játék: 

Madaras memóriajáték 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

képeskönyvek, albumok 

nézegetése a 

madarakról, falevelekről 

poszter - nézegetés, 

beszélgetés 

 

Anyanyelvi nevelés: 
Grafomotoros készség 
fejlesztése: (verssel, 
mondókával kísérve) 
Gólya, gólya hosszú 
láb… 
 

 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 09 - 13. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Madarak és fák napja 

Cél: Udvarra tervezett játékos tevékenység 

során ismeretek szerzése a természet 

élővilágáról az őket körülvevő környezetről 

Feladat: Ismeretek nyújtása a fák, madarak 

külső jegyeiről, jellemzőiről, óvodánk udvarán 

levő fák változásainak megfigyeltetése, 

Óvodánk udvarára tervezett játékos 

tevékenységben aktív részvétel: alakuljon 

bennük a védő-óvó környezettudatos 

magatartás, természetszeretetre nevelés, 

szókincsbővítés 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés, képolvasás 

Eszköz: ismeretterjesztő képes könyvek, 

feladatkártyák, képek 

Anyag: Madár festés 

Technika: kézimunka 

Cél: kézimunka technikájának gyakorlása, 

megerősítése: festés, finommotorika, 

kézügyesség fejlesztése, vizuális képzelet 

fejlesztése 

Feladat: madárforma kivágása, majd a 

választott madár jellemző jegyeinek, 

tollazatának megjelenítése festés által, 

ecsetfogás és festés gyakorlása 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

szemléltetés, megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: rajzlap, olló, tempera, ecset 

Anyag: Madarak voltunk… - új 
mondóka 

Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: új mondóka szövegének 
rögzítése, kiszámolási módjának 
gyakorlása 

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

Eszköz: madár báb 

Anyag: Dudás Eszter: A kismadár 
otthona- új vers 

 

Cél: irodalmi élménnyújtáson belül 
ismeretek megerősítése a 
madarakról, fákról, szókincsbővítés 

Feladat: az új vers szövegének 
elsődleges elsajátítása, közös 
gyakorlása mozgással kísérve. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, 
gyakorlás, differenciálás, dicséret 

Eszköz: madár ujjbáb, madaras 
színezőlapok 

Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Csett Pápára… ÉNÓ 112. – 
új dal 
Dalismétlés: 
Eresz alól… ÉNÓ 227. 
Mondókaismétlés: 
Két kis kakas… ÉNÓ 40. 
 
Cél: új dal szövegének, 

dallamának, játékmódjának 

gyakorlása 

Feladat: Ritmusfejlesztés: 

egyenletes lüktetés érzékeltetése a 

dalok által 

Módszer: beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: bugyor 

 

Halmazok bontása 
részhalmazokra, halmazok 
számosságának 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással, 
több, kevesebb, ugyanannyi. 
 
Cél: számlálási készség 
fejlesztése. 
 
Feladat: számosságok  

megállapításának, becslésének, 

megszámlálásának gyakorlása 

6-ig. 

 

Módszer: játékos 

cselekedtetés, 

tapasztalatszerzés, számlálás, 

gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, hibajavítás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: terepszőnyeg, Minimatt 

tyúkok, kiskacsák, nyulak 

Anyag: Függésben lengés, 

leugrás, lajhárfüggés 

Cél: Szem-kéz koordináció, 

testséma fejlesztése. Verbális 

fejlesztés: lábkulcsolás, 

lajhárfüggés. 

Feladat: Szem- kéz 

koordináció fejlesztése 

függésben bordásfalon. 

Testséma fejlesztése egymás 

azonos testrészeinek 

összeérintésével. 

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, dicséret, 

ellenőrzés, értékelés, 

differenciálás, hibajavítás 

Eszköz: kötél, bordásfal, létra 

Játék: 

Madarak puzzle 

 

 

Montessori 

tevékenység:  

madárodú 

megfigyeltetése az 

erkélyen - közvetlen 

tapasztaltszerzés 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 
Grafomotoros készség 
fejlesztése: (verssel, 
mondókával kísérve) 
középpont megismerése: 
Szil, szál… 
 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 16 - 20. Zöld középső csoport 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Tavasz rendszerező: 

- tavaszi virágok, kertek 
- tavaszi időjárás és öltözködés 
- tavaszi kerti munkák, fejlődő növények 

 

Cél: ismeretek rendszerezése, megerősítése, 
elmélyítése a tavasz témakörben 

 

Feladat: beszélgetés, gondolataik, ismereteik 
érthető kifejezésére ösztönzés, beszédfegyelem 
erősítése, szókincsbővítés, élménybeszámolók, 
könyvek nézegetése során képolvasás 

 

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 

 

Eszköz: képek virágokról, növényekről, tavaszi 
időjárásról, képes könyvek 

Anyag: Tavasz 

Technika: kézimunka 

Cél: kézimunka technikájának gyakorlása, 

megerősítése: festés, finommotorika, 

kézügyesség fejlesztése, vizuális képzelet 

fejlesztése 

Feladat: fa ágainak kialakítása fonal 

segítségével, majd levelek, virágok 

ragasztása krepp papírból, helyes 

ragasztóhasználat gyakorlása, 

ecsetfogás és festés gyakorlása 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

szemléltetés, megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: rajzlap, olló, tempera, ecset, 

ragasztó, színes krepp papír 

Anyag: Dudás Eszter: A kismadár 
otthona - versismétlés 

 

Cél: irodalmi élménnyújtáson belül 
ismeretek megerősítése a 
madarakról, fákról, szókincsbővítés 

Feladat: az új vers szövegének 
elsődleges elsajátítása, közös 
gyakorlása mozgással kísérve. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, 
gyakorlás, differenciálás, dicséret 

Eszköz: madár ujjbáb, madaras 
színezőlapok 

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 
Megjegyzés: 

 

 

  



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Tavaszi témakör során 
tanult dalok és mondókák 
ismétlése: 

Dalismétlés: 

Csett Pápára… ÉNÓ 112. 

Benn a bárány… ÉNÓ 150. 

Mondókaismétlés: 

Gyerekek, gyerekek… ÉNÓ 32. 

Egy, kettő, három, négy… ÉNÓ 23. 

 

Cél: zenei képességek 
megalapozása, zene szeretetére és 
hallgatóvá nevelés 

Feladat: ismert dalok 
játékmódjának gyakorlása, bátor 
szerepvállalásra ösztönzés, 
hallásfejlesztés: gyors-lassú 
érzékeltetése 

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

Eszköz: bárány és farkas fejdísz 

Szimmetrikus alakzatok 

felismerése, előállítása 

Cél: Matematikai fogalmak 
bővítése, a szimmetria 
fogalmának megerősítése. 
 
Feladat: szimmetrikus 
alakzatok, formák előállítása és 
felismerése a játékos 
cselekedtetések során. 
Alaklátás, formalátás 
megerősítése.  
 
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, 
megfigyeltetés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: rajzlap, laminált 

kiskártyák képekkel, kivágott 

(félbevágott) formák 

Anyag: Udvari sorversenyek, 

csapatversenyek 

Cél: nagymozgás fejlesztés, 

kar és lábizomzat erősítése, 

testséma, térpercepció 

fejlesztése. 

Feladat: Járás és 
futásgyakorlatok különböző 
támasz és ugrásfeladatok 
közbeiktatásával (pl. nyuszi 
szökdelés, sánta róka, 
rugózás, békaszökdelés…) 
Egyéni versengések 
támaszugrásokkal. 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, dicséret, 

ellenőrzés, értékelés, 

differenciálás, hibajavítás 

Eszköz: kiskocsik, bóják, 

babzsák, hullahopp karikák 

Játék: 

A természetben 
szervezett mozgásos 
futó, fogó játékok, 
versengések 
 

 

Montessori 

tevékenység:  

Körcikkekkel 

tevékenykedés 

 

Anyanyelvi nevelés: 
Légzésgyakorlatok, 

hangutánzással 

egybekötve 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 23 - 27. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Közlekedés 

 

Cél: gyalogos és úttesten történő közlekedésről 

beszélgetés, ismeretek felelevenítése 

 

Feladat: Játékos tevékenységek során a 
közlekedés gyakorlása – szerepjáték: járművek, 
gyalogos, közlekedési lámpa szerepekkel. 
Különböző szituációk eljátszása. 
Beszélgetés a tömegközlekedésről, annak 
eszközeiről, a járművek jellemzőiről, különböző 
közlekedési formákról földön, vízen, levegőben 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, megerősítés, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: jelzőtárcsa, játékeszközök – járművek, 

közlekedési táblák 

 

Anyag: Kedvenc járművem 

Technika: kézimunka 

Cél: kézügyesség fejlesztése, vizuális 

képzelet fejlesztése, kézimunka 

technikájának gyakorlása, megerősítése,  

Feladat: képzeletük, emlékeik alapján az 

általuk választott járművek megjelenítése 

akár síkban, akár térben, járművek 

jellemző jegyeinek megkülönböztetése 

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás, a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve különböző sablonok biztosítása 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

szemléltetés, megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: rajzlap, színes lap, olló, 

ragasztó, filctoll 

Anyag: Döbrentei Ildikó: 
Kismarkoló– új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: szófogadás fontosságának 
és a másikon való segítés 
kiemelése 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: markoló játékeszköz 

Anyag: Orosovai Mária: Repülni jó– 
új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: repülő alkatrészeinek 
ismertetése, beszélget a különböző 
közlekedési formákról, vakond 
ügyességének, találékonyságának 
kiemelése 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: markoló játékeszköz 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: 

Dalismétlés: Hej vára, vára… ÉNÓ 
139. 
Elvesztettem zsebkendőmet… ÉNÓ 
86. 
Csett Pápára… ÉNÓ 112. 
Mondókaismétlés: 
Poros úton… ÉNÓ 52. 
 
Cél: zene szeretetére és hallgatóvá 

nevelés, zenei képességek 

megalapozása 

Feladat: bátor szerepvállalásra 

ösztönzés, mozgásformák, 

térformák gyakorlása, tánclépések 

gyakorlása 

Módszer: beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: zsebkendő 

Halmazok rendezése 
számosságuk szerint. 
Számlépcső 
Cél: Matematikai ismeretek 
megerősítése 
 Feladat: - Számlépcső 
megismerése, kialakítása, 
- Sorszámlálás, sorszámnevek 
gyakorlása, megerősítése 
- Több, kevesebb, ugyanannyi 
megállapítása becsléssel, 
számlálással a matematikai 
játékos tevékenységek során 
 
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, 
megfigyeltetés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: téglatestek, 

Montessori: Barna hasábsor, 

tavaszi zöldségek, tálak 

Fel-lemászások az udvar 
eszközein, mászókákon,  
Egyensúlyozó járás a 

homokozó szélén,  

Fogójátékok 

Cél: nagymozgás fejlesztés, 

kar és lábizomzat erősítése, 

egyensúlyérzék, testséma, 

térpercepció fejlesztése 

Feladat: az udvari eszközökön 

való fel és lemászások, 

egyensúlyozások és annak 

megfelelő technikájának 

megerősítése 

Módszer: gyakorlás, 

magyarázat, megerősítés, 

hibajavítás, bemutatás, 

differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: az udvarunk 

berendezési tárgyai, eszközei 

Fejlesztő játékok: 
terepszőnyegen 
közlekedéses játék 
 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység: 
Járművek fapuzzle 

 

 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 
Nyelv és 

ajakgyakorlatok: játékos 

nyelvgyakorlatok: 

Megjegyzés: 

 

 

   



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 30 – június 03. Zöld középső csoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Az idő múlása – napszakok, hónapok 

 

Cél: ismereteik bővítése, rendszerezése, idő 

múlásáról beszélget, időérzékük fejlesztése 

 

Feladat: beszélgetés az évszakokról, azok 

jellemzőiről, évszakok közötti különbségekről. 

Beszélgetés a napszakokról, mikor mit szoktunk 

csinálni (felkelés-reggel, ebéd – délben, játék – 

délelőtt, délután, vacsora, lefekvés – este). 

Játékos tevékenységek során a napszakokra 

jellemző tevékenységek eljátszása 

 

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, 

megerősítés, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: képek, óra, játékeszközök 

Anyag: Óra 

Technika: kézimunka 

Cél: kézimunka technikájának gyakorlása, 

megerősítése, finommotorika, 

kézügyesség fejlesztése, vizuális képzelet 

fejlesztése 

Feladat: óra jellemző jegyeinek 

megjelenítése – karóra, falióra.  

Differenciálás: igény és szükség szerinti 

irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 

gyerekek egyéni képességeit figyelembe 

véve 

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

szemléltetés, megerősítés, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: rajzlap, olló, tempera, ecset, 

ragasztó, színes krepp papír 

Anyag: Évszak tündér és a tizenkét 
hónap meséje– új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: beszélgetés az idő 
múlásáról, hónapokról, évszakokról, 
évszakok jellemzőiről 
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: hívókép 

Anyag: Mese a kakukkról meg az 
óráról– új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, 
szókincsbővítés 

Feladat: beszélgetés az idő 
múlásáról, óra részeiről,  
Módszer: Beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret 
Eszköz: hívókép 

Megjegyzés: 

 

 

  

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: 

Dalismétlés: Benn a bárány… 
ÉNÓ 150. 
Hej a sályi… ÉNÓ 88. 
Csett Pápára… ÉNÓ 112. 
Mondókaismétlés: 
Madarak voltunk… 
Gyerekek, gyerekek… ÉNÓ 32. 
 
Cél: zene szeretetére és hallgatóvá 

nevelés, zenei képességek 

megalapozása 

Feladat: ismert dalok 

játékmódjának gyakorlása, bátor 

szerepvállalásra ösztönzés, 

hallásfejlesztés: hangszerek hangjai 

Módszer: beszélgetés, 

szemléltetés, bemutatás, 

magyarázat, megfigyelés, 

ellenőrzés, értékelés, dicséret 

Eszköz: kosár, bárány, farkas 

fejdísz 

Halmazok elemeinek 
csoportosítása tulajdonságaik 
szerint 
Halmazok összehasonlítása 

tulajdonságaik szerint: szín, 

alak, helyzet, nagyság… 

Cél: A hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel 
műveleteinek gyakorlása, 
megerősítése a matematikai 
játékos cselekedtetés során. 
Feladat: Több, kevesebb, 
ugyanannyi megállapítása 
becsléssel, számlálással. 
Kisebb, nagyobb, ugyanakkora 
megállapítása becsléssel, 
összeméréssel. 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: logikai készlet elemei, 

munkalap, feladatlap 

Anyag: Támaszugrások 

padon, futásgyakorlatok 

egyéni versengéssel- udvarra 

szervezett tevékenység 

Cél: Nagymozgás-, 

egyensúlyérzék-térpercepció 

fejlesztése. Ügyesség, 

gyorsaság erősítése 

Feladat: Testrészek mozgatása. 

Oldaliság alakítása, tárgy és test 

viszonyának fejlesztése játékos 

feladatok útján. Saját test térben 

elfoglalt helyének 

megtapasztalása. Testséma 

fejlesztés. 

Módszer: bemutatás, 

bemutattatás, utasítás, 

gyakorlás, megerősítés, 

hibajavítás, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: tornapadok, bóják, 

kislabdák 

Fejlesztő játékok: 
Kelj fel Jancsi! – 
mozgásos játék 
 
 
 
 
 
Montessori 
tevékenység: 
ismerkedés az óra 

részeivel – mutatók, 

számlap, elem 

 

 

Anyanyelvi nevelés: 
Hallásgyakorlatok:  
hangszerek hangjai, 
magas- mély, halk – 
hangos 
megkülönböztetése 
 

Megjegyzés: 

 

 

   

 


