
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 4-8. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Tavaszi természet és időjárás - Tavaszi kerti 
munkák  
 
Cél: A környezet megváltozásának megfigyelése. 
Közvetlen tapasztalatszerzés a kerti munkáról pl: 
ásás, ültetés, palántázás, földlazítás, öntözés. 
 

Feladat: tavaszi időjárás: bimbók, rügyek, madarak 
csicsergése. A kertekben végzendő                      
munkák megfigyeltetése. A kerti munkához szüksége 
szerszámok, eszközök helyes használatának 
megfigyelése: ásó, gereblye, lapát. 
 

Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, 
képolvasás, ismeret nyújtás, szemléltetés, 
tapasztalatszerzés megfigyelés útján.   
       
Eszköz: ásó, gereblye, lapát, virágpalánta, föld, 
öntöző kanna. 

 
 
 

Téma                        
Tavaszi virágok 
 
C: A megfigyeltetett tavaszi virágok külső 
jellemző jegyeinek (szín, forma) 
megjelenítése festékbe mártott szívószállal. 

 
F: Az új technika megszerettetése a 
gyermekekkel, és gyakorlása, megerősítése, 
Finommotorika, kézügyesség, szem-kéz 
koordináció, kreativitás, vizuális fantázia 
fejlesztése. Igény és szükség szerinti 
irányítás, ötletadás, segítségnyújtás 

 

                             
 
M: kezdeményezés, feladatadás, 
szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 

 
Eszköz: rajzlap, tempera (piros, zöld, kék 
sárga), papírtörlő, szívószál, viaszos vászon 
 
 

Anyag – mondóka új 
Megmosdott a tulipán....  
(Süni óv. Ir. Gyűjtemény) 
 
C: az irodalmi érdeklődés felkeltése, 
változatos irodalmi élmények nyújtása 
során.                                                      
F: Esztétikai élmény nyújtása, pontos 
szövegtudás elsajátítása  
M: kezdeményezés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, gyakorlás  

E: tulipán 

 

Anyag – mese új 
A három pillangó.   (Gysz:18o.) 
 
C: érzelmi, erkölcsi nevelés: a 
testvéri összetartás kiemelése a 
mesében. Vegyék észre a liliom és 
tulipán negatív tulajdonságát, a 
szívtelenséget a három pillangóval 
szemben.                                            
F: Szókincsbővítés. Figyelem, 
emlékezet fejlesztése. 

M: mesehallgatás, kezdeményezés, 
bemutatás, magyarázat, szemléltetés  
E: ujjbábok (fehér, sárga, piros 
pillangó, piros, sárga tulipán, fehér 
liliom) 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 
 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 4-8. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 Anyag - új 
Fehér liliomszál …. ÉNO114 
 

.Ism: 
- Töröm, töröm a mákot ÉNÓ: 99. 
- Sétálunk, sétálunk ÉNÓ: 107. 
- Kis, kis kígyó ÉNO: 219. 
 

Kfejl: Egyenletes lüktetés és járás 
gyakorlása. 
 

Zh: Mi szél hozott …. ÉNO 253 – 
óv.ped- éneke   
    

Cél: Új dal elsajátítása mozgással. A 
zenei anyag megszerettetése 
 

Feladat: Egyenletes lüktetés és járás 
gyakorlása. Hallásfejlesztés –  
ritmushangszer hangjának felismerése 
 

Módszer: kezdeményezés, 
gyakorlás, differenciálás, értékelés 
motiválás. 
 
Eszköz: virág fejdísz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 
 

Anyag 
Tárgyak átugrása nekifutással, 
egy lábról páros lábra 
 

Főrész:  
Átugrás 5-25 cm magas tárgyak 
felett 4-6 lépésnekifutással egy 
lábról páros lábra 
 
Játék: futójátékok akadályok 
átugrásával 
 

C: Térpercepció fejlesztése a 
különböző téri irányok és 
helyzetek észlelésével  

F: egyensúlyérzék, 
nagymozgások, kar és lábizomzat 
erősítése, testséma fejlesztése, 
térpercepció fejlesztése, szem – 
láb koordináció fejlesztése.  

M: kötelező foglalkozás, 
gyakorlás, bemutatás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés                         

E: papír téglák, jelzőlámpa 
 

Fejlesztő: 
Virágboltos játék  
 

C: A gyermekek által 
készített virágok eladása, 
megvásárlása. 

F: Örömteli játék 
megteremtése a gyermekek 
körében 
 

Montessori:  
Természetismeret 
megerősítése tavaszi képek 
nézegetésével 
 

C: élménybeszámolók a 
témával kapcsolatban. 

F: közvetlen 
tapasztalatszerzés során 
 

Anyanyelvi:  
Szógyűjtés 
 
C: a kertészkedéshez 
szükséges eszközök, 
virágok gyűjtése 

F: Anyanyelvi nevelés, 
figyelem fejlesztése. 
 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

 

Megjegyzés: 
 

 

Megjegyzés 

 
 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 11-15. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Tavasz 
Húsvéti ünnepkör – állatok; 
helyszíni foglalkozás a közeli 
kisállatkereskedésben. 
 
Cél: Gyakorlati tapasztalatszerzés közlekedés 
gyakorlása közben. 

 
Feladat: Figyeljék-, és nevezzék meg a felfedezett 
állatokat. Halljanak külső jellemzőikről, 
életmódjukról. Hangutánzás gyakorlása. 
Magatartásformák (illem) gyakorlása üzletben 
(köszönés, csendes szemlélődés és halk 
beszélgetés) 
„Semmit a kéznek – mindent a szemnek!” 
gyakorlása. 
Séta közben az évszaki változások felfedeztetése. 
Közlekedés közben a megkívánt, elvárt viselkedés 
és óvó-védő szabályok következetes betartatása a 
gyermekek biztonsága érdekében. 

 
Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 
szabály-, és szokásmegerősítés, megfigyeltetés, 
felfedeztetés, egyéni és mikrocsoportos 
tevékenykedtetés, ellenőrzés, értékelés, pozitív 
megerősítés, differenciálás, séta 
  

Téma 
Húsvét  
- Szobrászkodás művészeti homokkal és 
a gyurmázás technikáinak gyakorlása 
egyéni elképzelés alapján 
- Rajzolgatás a homokba hurkapálcával. 
+Hernyócska készítése - tojástartóból 
festéssel. 
 

C: Ismerkedjenek meg egy új anyaggal és 
tulajdonságaival. 
 

F: A szabad alkotásvágy megélésének 
biztosítása, többféle felhasználásának 
bemutatása, gyakorlás. Gyurmázás 
technikáinak gyakorlása.  
Differenciálás egyéni képességek 
figyelembevételével - barkácsolásra, 
alkotásra ösztönzés a festés technikájának 
gyakorlásával eddig ismeretlen felületen. 
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 
motiválás, választás, döntés, rendezés, 
tervezés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, értékelés, pozitív 
megerősítés 

 
E: kinetikus homok, gyurma, hurkapálca 
+ tojástartó, pipatisztító, festés eszközei 

 

Anyag – alkalmi mondóka új 

Húsvéti mondóka  
Tyúkom mondja: kotty –kotty –kotty 
gazdasszonykám, gondoskodj! 
Azt is mondja: kotkodács, 
mindennapra egy tojás! 
 

C: A lányok és fiúk számára egyaránt 
mondogatható húsvéti irodalmi anyag 
nyújtása. 

F: Hanglejtéssel a párbeszéd 
hangsúlyozása, gyakorlása rövid 
mondókán belül.  
Szókincsbővítés: gazdasszonykám 
M: kezdeményezés, bemutatás, 
gyakorlás, értékelés, differenciálás, 
beszélgetés 

E: tyúk fotó 

  
 
 
 
 

Nagypéntek miatt elmarad 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 11-15. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 Anyag  
Én kis kertet kerteltem - ÉNÓ 64. 

    
Ism: 
- útra kél a pettyes (óv.ped. saját) 
- kiskacsa fürdik ÉNÓ 124. 
- koszorú, koszorú ÉNÓ 105. 
 

Kfejl: 
- halk-hangos dalon és mondókán 
- térformák létrehozása mozgással 
(spirál, hullámvonal, kör) 
 

Zh: Vivaldi: Négy évszak – Tavasz 
tétel  
 

Cél: Mozgás-, és hallásfejlesztés. 
 

Feladat: Bemutatás után halk-
hangos gyakorlása változatos módon 
– zenei képességfejlesztés. Az új dal 
kifejező mozgással kisérése 
köralakítás után. 
Körtartás gyakorlása! 
 

Módszer: kezdeményezés, 
gyakorlás, elcsendesülés, 
differenciálás, értékelés 
motiválás 
 

Eszköz: fejdísz, IKT eszköz 

  
 
 

 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Függés a bordásfalon, 
lábemelés. Futás, járás és 
gimnasztikai gyakorlatok. 
Karizomzat erősítő gyakorlatok 
babzsákkal. 

Főrész: Függés a bordásfalon 
nyújtott lábbal. Váltott és páros 
lábemelések. 
Játék: Házkereső fogójáték (ház 
a bordásfal) 

C: Bátran, örömmel mozogjanak 
a bordásfalon. 

F: Szem – kéz és tapintás-
észlelés szerre kapaszkodással, 
fügéssel. Testséma fejl-se gyak-
sal, a testrészekre koncentrá-
lással. Személyi zóna alakítása, 
oldaliság fejl-se a test elülső, 
hátulsó részének 
bemozgatásával. 

+ A futás, járás, gimnasztikai 

gyakorlatok kapcsolódnak a húsvéti 
ünnepkörhöz: nyuszi-, békaugrás; 
kiscsikó rugdalózás; cipekedés 
hajlott háttal; szökdelések páros-, 
és egy lábon örömünkben; kiskocsi 
húzása, nyújtott karral a hát mögött 
egyenes háttal; harangozás 
magastartásból indítva nyújtott 
karral, összekulcsolt kéztartással…. 
Nyuszi ül a fűben dallal a 
guggolásból felugrás gyakorlása. 

Fejlesztő: 

Nagytakarítás a 
babakonyhában, virág- 
öntözés. Húsvéti puzzle 
kirakása / elvágott kép. 
C: Húsvéti ünnepkörhöz való 
szokás megismertetése. 
F: Dadus néni segítségével 
takarítási feladatok 
mozzanatainak gyakorlása, 
munkára nevelés. / 
Képalkotás gyakorlása. 
Montessori: 

Formák körbe-rajzolása 
ujjbeggyel vs. papíron, ill., 
homokban is. 
C: Próbálkozzanak a körbe-

rajzolással papíron ceruzával. 
F: Felismerés után párosítsák a 

különféle formákat és rajzolják is 
körbe – egyéni képességek 
figyelembevétele, differenciálás. 
Analízis-szintézis, alak-háttér 
fejlesztése gyakorlással. 
Anyanyelvi: 

Kiskanál, nagykanál… játék 
C: Játékvezetés gyermekkel. 

F: A hangutánzó játék 
gyakorlásával beszédszervek 
fejlesztése. Figyelem fejl-se a 
játékvezetőre koncentrálással. 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés: Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 18-22. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Húsvét ünnepe miatt elmarad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téma 
Nyuszi papírtányérból 
 

C: Igény és szükség szerinti irányítás, 
ötletadás, segítségnyújtás 
 

F: esztétikai érzék elősegítése. Helyes 
ecsetkezelés gyakorlása, megerősítése. 
Finommotorika, kézügyesség, szem-kéz 
koordináció, kreativitás, vizuális fantázia 
fejlesztése. 
 

M: kezdeményezés, feladatadás, 
szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, differenciálás, 
segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 
 

E: papírtányér tempera, papírtörlő, viaszos 
vászon, ecset, ragasztó 
 

Anyag – mese új 
A fogfájós nyuszi     
(Fésűs É: Ezüsthegedű)  
 

C: az irodalmi érdeklődés felkeltése 
  

F: Szókincsbővítés. Figyelem, emlékezet 
fejlesztése.  Húsvéti hangulat fenntartása 
 

M: mesehallgatás, kezdeményezés, 
bemutatás, magyarázat, szemléltetés, 
gyakorlás 
 

E: nyuszi báb 
 
 

Anyag – új mondóka 
Nyuszi fülét hegyezi 
 

C: az irodalmi érdeklődés felkeltése  
 

F: Szókincsbővítés. Figyelem, emlékezet 
fejlesztése.  Húsvéti hangulat fenntartása. 
 

M: kezdeményezés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, gyakorlás 
  

E: nyuszi báb 
 
 

Megjegyzés 

 
 

 

Megjegyzés 

 
Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 18-22. Kék kiscsoport 

 

 
Zenei nevelés 

(ének, zene, énekes játék, 
gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

Anyag - új dal 
Nyuszi Gyuszi... (Ének a bölcs.160.) 
 
Ism: 
- Töröm, töröm a mákot ÉNÓ: 99. 
- Sétálunk, sétálunk ÉNÓ: 107. 
- Kis, kis kígyó ÉNO: 219. 
- Fehér liliomszál…ÉNO114 
 

Kfejl: Egyenletes lüktetés és járás 
gyakorlása hangszerrel. 
 

Zh: Hová mégy te......  – óvónő éneke  
     

Cél: Új dal elsajátítása mozgással. A 
zenei anyag megszerettetése. 
 

Feladat: Egyenletes lüktetés és járás 
gyakorlása. Hallásfejlesztés - 
ritmushangszer hangjának felismerése. 
 

Módszer: kezdeményezés, gyakorlás, 
differenciálás, értékelés motiválás 
 

Eszköz: nyuszi fejdísz 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Óvodai húsvét – A tavasz 
ünnepe 
 

C: - húsvéti hagyományok, 
szokások megerősítése a 
beszélgetéssel, képolvasással, 
és a közvetlen örömteli élmények 
átélésével. Pl. Nyuszi leső séta, 
ajándékkeresés, ajándékozás, 
locsolkodás. 

F: Közösségi nevelés: a közös 
élmény megtapasztalása erősítse 
a csoportba tartozás érzését, 
valamint erősítse a fiúk 
figyelmességét, kedvességét a 
lányokkal szemben a locsolkodás 
során. Élménybeszámolók az 
otthoni húsvéttal kapcsolatos 
élményeikről. 

M: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, közvetlen 
tapasztalatszerzés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 

E: húsvéti ajándék, locsoló kölni, 
lányok ajándékai, húsvéttal 
kapcsolatos képes könyvek, 
mesekönyvek 

Fejlesztő: 
Húsvéti játszódélután 
 
C: a szülők aktív bevonása 
a tevékenységekbe 
F: egyéni képességek 
kipróbálása a játékok során 
 

Montessori: 
A Föld napja 
 
C: Szerezzenek közvetlen 
tapasztalatot a virágpalánta 
ültetéséről, öntözéséről, 
növényeink ápolásáról.             

F: Virágpalánta ültetés a 
szülők aktív bevonásával, 

 
Anyanyelvi:  
Érzelemjátékok- 
metakommunikációs 
gyakorlatok  
  

C: játékos mozgás 
gyakorlása                            

F: kéz és láb játékai, 
gyakorlatai (integetünk, 
didergünk, halkan 
tapsolunk, helyben futunk 
stb.) 

 Megjegyzés Megjegyzés 

 
 

Megjegyzés 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 25-29. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Gyermeknapi majális az óvodában 
 
Rendezvény az óvoda udvarán mindenki számára 
átjárható, érdekes játéktevékenységekkel 
(pl. homokvárépítés és díszítés; asztalnál kreatív 
alkotások a tavaszhoz kapcsoltan; mozgásos 
játékok torna-, és sporteszközökkel - versengések; 
aszfaltrajzok, dobójátékok). 
 

Cél: Korcsoportok közötti társas kapcsolatok 
alakítása, erősítése. 
 

Feladat: Felszabadult, választható, kreatív közös 
játéktevékenységekkel érzelmi nevelés. 
 

Módszer: az óvoda gyermekeinek közös 
tevékenykedtetése, kezdeményezés, beszélgetés, 
felidézés, motiválás, választás, döntés, rendezés, 
tervezés, differenciálás, ellenőrzés, segítségnyújtás, 
értékelés, pozitív megerősítés 
 

Eszköz: a különféle játékos tevékenységek 
adekvát eszközei 
 
 
 
 
 

 

Téma 
Foltfestés– pillangó vagy virág 
cseppentéssel  
 
C: Örömmel és bátran alkossanak 
(varázsoljanak a gyermekek; AHA élmény 
nyújtása. 
 

F: Szimmetria felfedeztetése látszólag 
rendezetlen foltok keletkeztetésével. Bátran 
merjék a gyermekek a festéket egymásra 
cseppenteni, keveredjenek a színek – 
tapasztalatszerzés egy vagy több színből egy 
teljesen új szín létrehozásáról (pl. sárga és 
zöld >kék) Színek gyakorlása.  
Egymás munkájának elismerésére, 
megbecsülésére motiválásával erkölcsi 
nevelés. 
 

M: kezdeményezés, beszélgetés, felidézés, 
motiválás, választás, döntés, rendezés, 
tervezés, differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás, értékelés, pozitív 
megerősítés 

 
E: papírkéztörlő, pipetta, higított festékek 

 

Anyag – ismétlés mese 
A három pillangó (magyar népmese)  
C: Irodalmi anyag gyakorlása a tavasz 
évszak feldolgozásához.   

F: A testvéri szeretet, összetartás pozitív 
példájának megláttatása. A tavaszi 
időjárás jellemzőinek, a pillangók 
életének bemutatása mesei elemekkel, a 
cselekménnyel. 
Szókincsbővítés: ingatta a fejét, liliom, 
leáldozó nap, meghúzódni, esdeklő 
ének, kehely, repdesnek nem bocsátotta 
be. 
M: kezdeményezés, gyakorlás 
 

Anyag – ismétlés 
Locsolóversek és húsvéti mondókák 
 
C: Az ünnepkörrel kapcsolatos örömteli 
érzelmek fenntartása/lezárása a 
gyermekekben. 

F: A gyermekek által óvodában és azon 
kívül megismert irodalmi anyagok pontos 
szövegének megfelelő tempóban történő 
gyakorlása. Szóvégi szavak kiejtésének 
ellenőrzése – beszédfejlesztés 
M: kezdeményezés, gyakorlás, 
differenciálás, értékelés, motiválás 

E: képeskönyv nézegetése 
 

Megjegyzés Megjegyzés 

 

Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 25-29. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag  
Ismétlések a gyermekek kívánsága 
szerint (mondókák, énekes játékok). 

 
Kfejl: egyenletes lüktetés és 
hullámfonal, köralakítás gyakorlása 
 

Cél: A játékos évet záró rendezvény 
előkészítése. 
 

Feladat: Hullámvonal 
gyakorlása/megpróbálása gyermek 
önálló vezetésével. Érzelmi nevelés, 
mozgáskultúra fejlesztése. Tiszta 
éneklés, érthető szövegmondás és 
adekvát mozgással kísérés gyakorlása. 
(a szöveg, dallam, az egyenletes 
lüktetés, ill., a mozdulattal kísérés 
szinkronizálása gyakorlással). 
 

Módszer: kezdeményezés, gyakorlás, 
differenciálás, értékelés, pontosítás, 
bemutattatás, bemutatás, egyéni 
bánásmód alkalmazása, motiválás 
 

Eszköz: ritmushangszerek, fejdíszek 

  
 
 

 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

 
 
 
 
 

Gyermeknapi majális az 
óvodában 

 
-  közös, vidám, játékos délelőtt 
az udvaron mozgással, zenével, 

gondolkodtató feladatokkal, 
gyermeki kreativitással … 

 
 

……………………………….. 
 

1. Megmosdott a tulipán....         
2. Létay Lajos: Édesanyámnak 
Ha csak egy virág volna, 
én azt is megkeresném. 
Ha csak egy csillag gyúlna, 
fényét idevezetném. 
Ha csak egy madár szólna, 
megtanulnék hangján. 
Ami csak szép s jó volna, 
édesanyámnak adnám. 

 

Fejlesztő: 
Kertész leszek – puzzle 
képek 
C: A kerti szerszámok 
felismerése képekről, 
játékokról. 

F: Rész-egész viszonyának 
felfedeztetése szétvágott 
képek összerakásával. 
nevezzék meg a felismert 
eszközt – kognitív és 
anyanyelvi nevelés. Csukott 
szemmel kerti eszközök 
felismertetése tapintással – 
tapintásos érzékelés 
fejlesztése. 

M: kezdeményezés, 
gyakorlás, értékelés 

Montessori: 
A Föld napján ültetett 
virágok gondozása az 
udvaron. 
C- F: Növényápolás 
gyakorlása közvetlen 
tapasztalatszerzéssel 
M: kezdeményezés, 
értékelés, differenciálás 
E: öntözőkanna 
Anyanyelvi:  
Add tovább és nevezd 
meg! 

C-F: Csak az szólaljon meg, 

aki kapta az eszközt. 
Önfegyelem és beszédfejl-tés. 

Megjegyzés Megjegyzés 
 

Megjegyzés 
 

Megjegyzés 

 

 



 


