
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 04.-április 08. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz – Húsvéti előkészületek 
 
Cél: Környezetvédelem, ismeretek és élmények 
bővítése a víz témakörében. 
 
Feladat: A víz világnapjához kapcsolódó 
tevékenységeink megszervezése, 
megtervezése, játékos tevékenységek, 
kísérletek levezetése a vízzel kapcsolatban. 
  
Módszer: kísérletek, játékos tevékenységek, 
beszélgetés, képolvasás, élménybeszámoló, 
szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: képek, képes könyvek, munkalapok, 
feladatlapok, környezetvédelmi album, 
földgömb, atlaszok, lavór, kisebb méretű 
különböző anyagú és nehézségű tárgyak, 
papírhajó 
   
 

Anyag: Nyuszi  
 
Technika: Barkácsolás 
 
Cél: Papírpohárból barkácsolás és játék. 
“Ki tekeri fel hamarabb a nyuszi szalagját 
és így melyik nyuszi jön a leghamarabb 
hozzánk?” 
Feladat:  
Ügyességet-, finommotorikát-, szem-kéz 
koordinációt-, koncentrációt fejlesztő 
vidám játék. 
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
segítségadás, hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással. 
 
Eszköz: papírpohár, színes papír, olló, 
zsinór, ragasztó 

Anyag: Locsoló vers –vers 
ismétlés 
Cél: húsvéti népszokások, 
hagyományok megerősítése. 
Feladat: vers szövegének 
gyakorlása, egyéni versmondásra 
ösztönzés. Húsvéti hangulat 
megteremtése és fenntartása, a 
verssel, irodalmi élmény nyújtás 
során.  
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: húsvéti kép, hímes tojás, 
nyuszi, barka ág, aranyvesszőág, 
színező lapok 

Anyag: Locsoló vers 
Cél: húsvéti népszokások, 
hagyományok megerősítése. 
Feladat: mese bemutatásával 
irodalmi élménynyújtás, .  
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: nyúl, barka 

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:  
Dalismétlések:  
Csip, csep, két csep… ÉNÓ. 284. 
Kis kacsa fürdik… ÉNÓ. 115. 
Fehér liliomszál… ÉNÓ. 114. 
Csepp, csepp, csepereg… ÉNÓ. 
223. 
Mondókák ismétlése: Ess, eső, 
ess… 
Bibici panna… 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
hallásfejlesztés 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: magas – 
mély megkülönböztetése 
 
Zenehallgatás: Schubert: A 
pisztráng…  
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, zenehallgatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kacsa, liliom fejdísz, IKT 
eszköz 

Anyag: 10 elemű halmazok 
bontása részhalmazokra 
(elvétel, hozzáadás, 
ugyanannyivá tétel). 
Számolás 10-ig. 
Cél: számolási és bontás 
műveleteinek megerősítése.  
Feladat: Játékos 
cselekedtetésekkel halmazok 
bontásának, egyesítésének 
gyakoroltatása a meghatározott 
tulajdonságok szerint. 
Hozzáadás, elvevés, 
ugyanannyivá tétel 
műveleteinek gyakorlása, 
megerősítése. Több, kevesebb, 
ugyan annyi létrehozása 
becsléssel, számlálással 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés  
Eszköz: Minimat eszközök 
halak, kacsák, munkalap 

Anyag: Támaszugrás 
négyzetből, négyzetbe. 
Sorozatugrások 
Nyuszi ugrás tenyérrel a 
négyzetbe támasztva 
 
 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a négyzetbe való 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
Játék: Páros házas (házkereső 
futójáték)  
 
Eszköz: négyzet, padok, karika, 

akadályok, zsámoly  

Fejlesztő játék: 
- kísérletek, játékos 
tevékenységek a 
vízzel  
Találj bele! 
Egy vízzel teli kisebb 
méretű vödörbe a 
gyerekek 
megpróbálnak  
beletalálni a vödörbe.  
(adott időn belül 
mennyi csipeszt tudott 
beledobni a vízbe)? 
 
Montessori:  
öntögetős játék 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
találóskérdések 
víziállatokról 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 04. – április 08. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Húsvéti előkészületek, húsvétvárás 
hete  
 
Cél: Hagyományápolás, húsvéti hangulat 
felkeltése és fenntartása a különböző 
tevékenységekkel, a szülők bevonásával 
 
Feladat: a tervezett tevékenységekben 
vegyenek részt aktívan, erősödjék bennük a 
húsvéthoz kapcsolódó szokások, hagyományok 
 
Módszer: képolvasás, beszélgetés, 
élménybeszámoló, különböző játékos 
tevékenységek, cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: szemléltető képek, hívóképek, 
dekorációk, képes könyvek, színezőlapok, 
laptop, tavaszi CD, CD lejátszó, locsolókölni, 
kiskosarak, húsvéti tojások 
 

 
 
 
 
 

1.)  Anyag: Húsvéti állatok, tojás 
2.)  
3.) Technika: kézimunka 
4.)  

Cél: finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, tiszta munkára 
szoktatás 
 
Feladat: papírguriga bevonása színes 
papírból, nyúl jellemző jegyeinek 
megjelenítése, ragasztó megfelelő 
használatának gyakorlása, tiszta 
munkára való törekedtetés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségadás 
 
Módszer: egyéni tevékenykedtetés, 
instrukcióadás, gyakorlás, megerősítés, 
javaslattétel, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: sablonok, olló, ragasztó, színes 
lap, tollak 
 
 
 

1. Anyag: Zelk Zoltán: A három 
nyúl- verses mese ismétlés 
(leporelló) 

 
Cél: Irodalmi élménynyújtáson belül 
esztétikai, művészeti nevelés 
 
Feladat: a hiszékenység negatív 
példájának kiemelése a verses 
mesében 
 
Módszer: előadás, bemutatás, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: síkbábok 
 
 
 
 
 

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: Új mondóka: 
Úgy viruljanak a 
lányok…ÉNÓ.59.  
Dalok, dalosjátékok ismétlése: 
Négy vándor jár…ÉNÓ.318. 
Hol jártál báránykám…  
Ki-be bárány… ÉNÓ 199. 
Gyertek haza ludaim… ÉNÓ 76. 
Elvesztettem zsebkendőmet… 
ÉNÓ. 86. 
Cél: zene szeretetére nevelés, 
zenei képességek fejlesztése 
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
mondókában ritmustapsolás 
gyakorlása 
 
Zenehallgatás: Tavaszi CD 
hallgatása 
  
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, ellenőrzés, hibajavítás, 
értékelés 
 
Eszköz: bárány, farkas fejdísz, 
zsebkendő, kalap, kendő  
 
 

1.  
 

Anyag: Támaszugrás 
négyzetből, négyzetbe. 
Sorozatugrások 
Nyuszi ugrás tenyérrel a 
négyzetbe támasztva 
 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, 
nagymozgás fejlesztés, 
összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a négyzetbe való 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
 
Játék: Páros házas (házkereső 
futójáték)  
 
Eszköz: négyzet, padok, karika, 
akadályok, zsámoly  

Fejlesztő játék: 
Keresd a tojást! 
Az udvar több pontján 
tojásokat rejtünk el. A 
gyerekeknek 
segíthetünk a 
keresésben azzal, ha 
színes fonalakkal, 
figurákkal jelöljük az 
odavezető utat. 
 
 
 
Montessori:  
Szimmetria fajáték  
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szófűzér: az előző 
szó utolsó hangjával 
kell újabb szót 
mondani 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  



2022. április 11.- április 15. Piros nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz projekt - tavaszi öltözködés 
és tavaszi virágok, kertek (kerti munkák 
megfigyeltetése) 
Cél: A téli természettel, időjárással való 
összehasonlítás, tavaszi jellemzők 
megfigyeltetése, 
tavaszi ágak és gallyak gyűjtése a 
természetsarokba. Tavaszi öltözet 
megfigyeltetése. 
Feladat: figyeljék meg az éledő kerti 
növényeket, ismerjék fel, nevezzék meg a 
tavasszal 
nyíló virágokat, bokrokat. Beszélgessen azok 
jellemzőiről, külső jegyeikről. Ismerjék a 
növény részeit, azok funkcióját. Figyeljék meg 
az emberek kerti munkáinak eredményét, 
hasznát. 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
beszélgetés, megtapasztalás, képolvasás, 
megerősítés, 
ellenőrzés, értékelés 

2. Eszköz: képek tavaszi virágokról, kerti 
munkáról, virághagymák, tavaszi ruhadarabok 

5.) Anyag: Rózsa, tulipán, tavaszi kosár  
6.)  
7.) Technika: kézimunka 
8.) (rajzolás, hajtogatás, vágás) 
9.)  
10.) Cél: felismerhető virágok készítése  
11.)  

Feladat: finommotorika, szem – kéz 
koordináció fejlesztése, vágás 
technikájának gyakorlása, olló helyes 
használatának megerősítése, fűzés 
gyakorlása papírral 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, feladatadás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, olló, ragasztó, 
színes papírok, ceruzák 
 

12.)  
 

Anyag: Zelk Zoltán: A kis kertész 
– új vers 
Cél: az új vers szövegének 
elsajátítása irodalmi élménynyújtás 
által, szókincsbővítés. 
Feladat: a vers ritmusának, 
dallamosságának érzékeltetése, 
virágok neveinek megismerése a 
versen keresztül. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: szemléltető képek a 
virágokról  

Anyag: Mesehallgatásra szánt 
mese: Katajev: Hétszínvirág 
Cél: az új mese történetének 
megismertetése, irodalmi 
élménynyújtás, szókincsbővítés. A 
gyermekek képzeleterejének 
erősítése a mese által. 
Annuska egy csodálatos virágra 
tesz szert, amely teljesíti minden 
kívánságát. Ám a 
hétszínvirág szirmai gyorsan 
fogynak, és a kislány egyre inkább 
úgy érzi, különb dolgokat is 
kívánhatott volna… 

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: Reggeli harmat… új dal 
Dalok, dalosjátékok ismétlése: 
Én kis kertet kerteltem… 
Fehér liliomszál… 
Koszorú, koszorú… 
Som virág… 
Mondókák ismétlése: 
Áspis kerekes… 
Úgy viruljanak… 
Cél: daltanulás hallás után, az új 
dal szövegének, dallamának 
megismerése, az ismert 
mondókák és dalok, szövegének, 
dallamának felelevenítése, 
gyakorlása 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés és ritmus 
érzékeltetése a mondókákon és 
dalokon. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: otthon készített 
hangszerek, adott tárgyak, botok, 
fakanál, kanál, csörgő stb.  

Anyag: Testek és síkidomok, 
kisebb, nagyobb, 
ugyanakkora 
Cél: Geometriai alapfogalmak 
megerősítése, testekről és 
síkidomokról szerzett ismereteik 
bővítése, tudásuk megerősítése, 
külső jegyek, különbségek 
megfigyeltetése, közvetlen 
tapasztalatszerzéssel 
összekötve. 
Feladat: Hasonlítsák össze a 
síkidomot és a testet, vegyék 
észre a különbséget, rajzolják 
körbe 
a testet egy papíron, szerezzen 
közvetlen tapasztalatot, hogy 
meglássák a matematikai 
fogalmak 
közti eltérés hátterét, lényegét. 
Játékos tevékenységek végzése 
közben ismerkedés a testekkel, 
síkidomokkal. 
 

Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás 
Cél: Hossztengely körüli gurulás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. 
Feladat: Egyensúlyérzék 
fejlesztés, finommotorika, szem-
kéz koordináció fejlesztése 
babzsák fogással, térpercepció, 
testséma fejlesztése. Különböző 
állatokat utánzó mozgásos 
gyakorlatok végzése, 
megerősítése. 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, dicséret, ellenőrzés, 
értékelés, differenciálás, 
hibajavítás. 
Eszköz: rugalmasan kezelve, 
lehetőség szerint: babzsák/kisebb 
plüssállat, szivacs 
szőnyeg/valami puha 

pokróc/paplan a földre.  

3.  

Fejlesztő játék: 
Figyelj nagyon! 

A felnőtt elkezd egy 

ritmusos sort ismételgetni, 

pl. rózsa, ibolya, szegfű, 

hóvirág, tulipán… 

Többször elismétli, majd 

hibát ejt a sorrendben. A 

feladat, hogy ha 

valamelyik gyerek 

észreveszi a hibát, az 

gyorsan leguggol 

Montessori:  
Színárnyalatok kirakása 
a sötétebbtől a 
világosabb felé 

Anyanyelvi:  
Mondj egy virágnevet! 

A gyerekek körben állnak. 

Az óvónő mond egy 

virágnevet a mellette álló 

gyereknek, akinek az 

a feladata, hogy az adott 

virágnév utolsó hangjával 

mondjon egy újabb 

virágnevet, majd a 

mellette álló gyerek 

folytatja a játékot. 

 
Megjegyzés:    

 

 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  



2022. április 11.- április 15. Piros nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavaszi zöldségek (sárgarépa, 
újhagyma, retek, borsó, paprika, káposzta) 
Cél: Ismerjék meg a tavasszal termő 
zöldségeket, azok termőhelyét (föld alatt, vagy 
felett 
teremnek), a zöldségek mely részét fogyasztjuk, 
milyen hatásuk van az emberi szervezetre, 
egészséges táplálkozás megalapozása. 
Feladat: Ismerjék fel, nevezzék meg a tavaszi 
zöldségeket. Beszélgessenek azok jellemzőiről, 
felhasználásukról, a zöldségek szerepéről 
táplálkozásunkban. Lássák meg a zöldségek 
formái, 
súlyai, méretei közti különbségeket, helyezzék 
el képen termőhelyük szerint, csoportosítsák 
azokat hasonló tulajdonságaik alapján, becslés, 
mérés feladatok gyakorlása. 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
tapasztaltatás, hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: zöldségek, képek, tálak, 

vágóeszközök, kötények 

 
 

Anyag: „Tavaszi zöldségestál” 
 
Technika: - mozaikkép kirakása, 
kézimunka 
 
Cél: közös alkotás létrehozása, közös 
munka gyakorlása, összedolgozás, 
egymás elfogadása, kivárásra való 
képesség és türelem erősítése, 
finommotorika fejlesztése, ragasztás 
pontosítása 
 
Feladat: a kiválasztott zöldségforma 
kirakása mozaiklapokból, 
vágás, ragasztás technikájának 
megerősítése, 
türelmes, precíz munkára, kitartásra 
bíztatás 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, feladatadás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: viaszos vászon, olló, ragasztó, 
színes papírok, előre kivágott 
mozaiklapok 
  

Anyag: Az égig érő paszuly 
 
Cél: művészeti- esztétikai nevelés 
az irodalmi élmény nyújtás által, az 
új mese megismertetése. 
 
Feladat:  
A mese meghallgatása után a rövid 
és hosszútávú memória fejlesztése 
érdekében a meséhez kapcsolódó 
kérdéseket lehet feltenni a 
gyerekeknek vagy a gyerekek is 
feltehetnek kérdést a felnőtteknek. 
Lehet felváltva is kérdéseket 
feltenni, majd a végén összegezni, 
hogy kinek volt több jó válasza.  
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: mese illusztrációja, képei 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Beültettem 
kiskertemet…új dal 
Dalok, dalosjátékok ismétlése: 
Reggeli harmat… 
Én kis kertet kerteltem… 
Fehér liliomszál… 
Koszorú, koszorú… 
Som virág… 
Mondókák ismétlése: 
Badacsonyi rózsafán… 
Szigori móri… 
Cél: daltanulás hallás után, az új 
dal szövegének, dallamának 
megismerése, az ismert 
mondókák és dalok, szövegének, 
dallamának felelevenítése, 
gyakorlása 
Feladat: Hallásfejlesztés: belső 
hallás fejlesztése  
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
szemléltetés, magyarázat, 
megerősítés, differenciálás, 
ellenőrzés, dicséret, értékelés 
Eszköz: szemléltetőképek 
virágokról, báb, kép, tárgy, IKT 
eszköz 
 

  
 

Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás 
Cél: Hossztengely körüli gurulás 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. 
Hossztengely körüli gurulás 
szőnyegen, talajra fektetett 
pokrócon/ paplanon/ szivacs 
szőnyegen stb. lehetőség szerint. 
Feladat: a gyermek helyezkedjen 
el a hátán a talajra fektetett 
szivacs szőnyegen, tegye 
magastartásba a karjait, két kézzel 
megfogva a babzsákot. Erős 
lendületet véve guruljon végig 
előre a szőnyegen. Szükség 
szerint a szülő segítheti gyermeke 
gurulásának elindítását.           

Módszer: utasítás, gyakorlás, 

megerősítés, dicséret, ellenőrzés, 

értékelés, differenciálás 

hibajavítás.                                       

Eszköz: rugalmasan kezelve, 

lehetőség szerint: babzsák/kisebb 

plüssállat, szivacs szőnyeg/valami 

puha pokróc/paplan a földre. 

Fejlesztő:  
Varázsdoboz 

Egy doboz rövidebb 

oldalába akkora lyukat 

fúrunk, hogy a gyerek 

keze átférjen rajta. A 

dobozba egy gyümölcsöt 

vagy zöldséget teszünk. 

A soron következő 

gyerek ezt kitapogatja, 

és 

ha kitalálta, mi van a 

dobozban, kiveheti. 

Minden gyereknek mást 

tegyünk bele! 
 
Montessori:  
zöldségek tapintása, 
ízlelése bekötött 
szemmel 
 
 
Anyanyelvi:  
Zöldség vásárlás -  
szólánc játék 
 
 

Megjegyzés:    

 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  



2022. április 18.- április 22. Piros nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

4. Anyag: Jeles napok: Föld napja 04.22. 
projekt 
Cél: Környezettudatos életmódra nevelés, a 
természetet szerető, óvó emberekké váljanak, 
környezetvédelemre nevelés. Ismerjék meg a 
környezetbarát magatartás lehetőségeit, 
eszközeit. 
Ismerjék meg a környezetünket kárósító 
tényezőket, Földünket segítő, tisztító, könnyítő 
lehetőségeket, az élethez szükséges elemeket 
(föld, víz, levegő, élelem, napfény) és ezek 
óvásának fontosságát. Hagyományápolás: 
virágpalánták ültetése a kertben a szülők 
közreműködésével. 
Feladat: Nevezzék meg a környezetkímélő 
közlekedési eszközöket, módokat, az 
újrahasznosítás lehetőségeit, a megújuló 
energiaforrások felhasználási formáit, mit 
tudunk tenni környezetünkért az intézményen 
belül és otthon. 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, hibajavítás, 
bíztatás, segítségadás, folyamatos ellenőrzés, 
egyéni értékelés 
Eszköz: közlekedési eszközök képei, 
újrahasznosítási ötletekről fotók 
 

 Anyag: „Milyen boldog és mosolygós 
a Földünk a (gyerekek szerint)!” 
Technika: vegyes festésvágás, 
ragasztás 
 
Cél: Kézügyesség fejlesztése, szem – 
kéz koordináció fejlesztése. Esztétikai 
érzék fejlesztése.   
                                                                            
Feladat: helyes ecset használatának 
gyakorlása, sablonok körberajzolása, 
azok kivágása, felragasztása. Tiszta 
munkára törekedtetés. 
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, feladatadás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, festék, ecset, 
olló, ragasztó, színes papírok,  
 

Anyag: Hétvári Andrea: A 
Föld…új vers (internetről) 
Cél: az új vers szövegének 
megismertetése szókincsbővítés 
Feladat: A vers által szerezzenek 
ismereteket Földünk óvásának 
lehetőségeiről. 
Módszer: gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Képolvasás 

 
 
 
 
 

Húsvét 
 

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:  
Dalos játékok ismétlése:  
Beültettem kiskertemet… 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Hopp mókuska… ÉNÓ. 171. 
Sötétes az erdő… ÉNÓ. 179. 
Mondóka ismétlések: 
Badacsonyi rózsafán… ÉNÓ. 6. 
Egyszer egy erdőben… ÉNÓ. 21. 
 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
zenei képességek fejlesztése, 
zene szeretetésre nevelés, 
hallásfejlesztés 
 
Feladat: Dallambújtatás ismert 
dalok éneklése segítségével 
Zenehallgatás: CD hallgatása 
Tavasztündér 
 
Módszer: Gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
instrukcióadás, ellenőrzés, 
értékelés, egyéni dicséret 
 
Eszköz: Madár, mókus, virág 
fejdísz, CD lejátszó 
 

Anyag: Testek és síkidomok 
 
Cél: Testekről (gömb) és 
síkidomokról (kör) szerzett 
ismereteik bővítése, tudásuk 
megerősítése, külső jegyek, 
különbségek megfigyeltetése, 
közvetlen tapasztalatszerzéssel 
összekötve. 
Feladat: Hasonlítsák össze a 
síkidomot és a testet, vegyék 
észre a különbséget, rajzolják 
körbe a testet egy papíron, 
szerezzen közvetlen 
tapasztalatot, hogy meglássák a 
matematikai fogalmak közti 
eltérés hátterét, lényegét. 
Módszer: beszélgetés, 
közvetlen tapasztalatszerzés, 
magyarázat, hibajavítás, 
ellenőrzés, egyéni dicséret, 
értékelés, differenciálás 
Eszköz: földgömb, papírlap, 
ceruza, labda, Montessori 
körsablon  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

               HÚSVÉT  ÜNNEP 

Fejlesztő játék: 
Piacos játék 
 
 
 
Montessori:  
Kozmikus nevelés 
Földgömbről, 
Bolygókról,                     
Atlaszban, 
képeskönyvben a Föld 
bolygóról ismeretek 
nyújtása, a Föld állat- 
és növényvilága                                          
 
 
 
Anyanyelvi:  
Magánhangzó játék - 

állatokkal 

 
 
 
 
  
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. április 18.- április 22. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Föld napja projekt –  
Föld és földrészei: növény- és állatvilág, 
embertípusok és életmódjuk. 
 
Cél: Ismereteik bővítése Földünk növény-és 
állatvilágáról, embertípusok és életmódjukról. 
Kapcsolják össze a különböző embertípusokat a 
földrészekkel, ok-okozati viszony érzékelése a 
földrészek elhelyezkedéséből adódóan. 
 
Feladat: Sorolják fel az általuk ismert 
növényeket és állatokat. Így élünk mi – könyv 
képeinek nézegetése által szerezzenek új 
tudást Földön élő különböző társadalmakról, 
szokásokról, érezzék át a különböző 
életmódokat, a nélkülözés hátrányait. 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés, egyéni dicséret 
 
Eszköz: Természeti album képei, csoportszoba 
növényei, udvari, kerti virágok 
 
 

13.)  Anyag: „Földrészek” 
14.)  
15.) Technika: kézimunka 
16.)  

Cél: Helyes ceruzafogás erősítése, 
finommotorika fejlesztése, tépés, 3 ujjal 
történő gyűrés technikájának erősítése, 
pontos ragasztás gyakorlása, tiszta 
munkavégzésre való ösztönzés, szem-
kéz koordináció fejlesztése. 
 
Feladat:   
1. feladat: Előre kivágott sávokra berajzolt 
geometriai formák körberajzolása, 
vonalvezetés, díszítés (írás előkészítés, 
matematikai formákkal való ismerkedés). 
2. feladat: Krepp papír tépése, 
gömbölyítése, földrészek kirakása, teljes 
terület beterítése pontos ragasztással. 
Módszer: Differenciált feladatadás, 
magyarázat, szemléltetés, gyakoroltatás, 
folyamatos ellenőrzés, segítségadás, 
hibajavítás, egyéni értékelés.  
 
Eszköz: Viaszos vászon, színes krepp 
papír, ragasztó, ceruza, mintasablonok 
 
 

Anyag: Hétvári Andrea: A Föld… 
vers ismétlés (internetről) 
 
Cél: a tanult vers szövegének 
pontosítása, témához kötődő 
szókincsbővítése 
 
Feladat: A vers közös gyakorlása 
 
Módszer: gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: Képolvasás 
 
 
 
 

 

 
 
 

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: Új mondóka: Fű, fű, 
fű…ÉNÓ.31. 
Dalos játékok ismétlése: 
Beültettem kiskertemet… 
Sötétes az erdő… 
Kiszáradt a diófa… 
 
Cél: Zenehallgatóvá nevelés, 
zenei képességek fejlesztése, 
zene szeretetésre nevelés, 
hallásfejlesztés 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: magas – 
mély érzékeltetése 
 
Zenehallgatás: A Föld dala öleld 
át Glóbit… 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, instrukcióadás, 
ellenőrzés, értékelés, egyéni 
dicséret 
 
Eszköz: kalap, kendő, virág 
fejdísz, IKT eszköz CD lejátszó 

5.    Anyag: Hossztengely körüli 
gurulás és guruló átfordulás. 
 
Cél: a hossztengely körüli gurulás 
és a gurulóátfordulás 
technikájának gyakorlása.  
Nyak és vállizomzatot erősítése, 
testi fejlettségük erősítése 
 
Versenyjátékok. 
 
Feladat: Gurulóátfordulás 
terpeszállásból és guggolásból. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: gurulószőnyeg, zsámoly, 
henger 
 

Fejlesztő:  
Kukatündér játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Montessori Európa 
térkép kirakó 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találós kérdés 
Földünk növény-és 
állatvilágából 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2022. április 25. – április 29. Piros nagycsoport 



 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepe 
Anyák napja 
 
Cél: érzelmi nevelés: a szülőkhöz való viszony, 
ajándékozás öröme.  Édesanyák iránti szeretet 
kifejezése a tanult verssel, dalokkal és az 
általuk elkészített ajándékkal. Az édesanya 
fontosságának hangsúlyozása. 
 
Feladat: tudják édesanyjuk nevét. Bátran 
mutassák ki érzelmeiket. Fejlődjön az én képük.  
Erősödjön érzelmi kötődésük édesanyjukhoz. 
Erkölcsi értékek közvetítése: a szülők, az 
idősebbek tiszteletére nevelés. Köszöntsék fel 
édesanyjukat a tanult verssel, dallal. 
  
Módszer: egyéni előadás, vendéglátás, 
differenciált irányítás, segítségnyújtás 
 
Eszköz: anyák napi ajándék, virág 

17.) Anyag: Anyák napi ajándék 
készítése 1. 

18.)  
19.) Technika: - kézimunka-díszítő 

munka, cserép díszítés, festés 
20.)  

Cél: édesanyák iránti szeretet és hála 
kifejezése az alkotásukkal. A kézimunka 
technikájának gyakorlása, megerősítése. 
 
Feladat: esztétikai érzék fejlesztése, 
színek, formák összeillesztése, díszítés, 
érzelmi életük fejlesztése, alkotó munka 
örömének átélésével,   
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, tervezés, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés, differenciálás 
segítségnyújtásban, a szín és 
kiválasztásában 
 
Eszköz: viaszos vászon, festék, 
fültisztító, cserép,  

2. Anyag: Osváth E: Meséltél és 
meséltél… új vers 

3. (internetről) 
Cél: az új vers szövegének, 
ritmusának elsődleges elsajátítása  
Feladat: érzelmi nevelés, 
Édesanyák iránti szeretet, hála 
megfogalmazása a vers szavaival. 
Az ünnepi hangulat megteremtése 
az új verssel irodalmi élmény 
nyújtás. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: anyák napi színező lapok 

Anyag: Osváth E: Meséltél… 
Petrolay Margit: A legszebb 
vasárnap - mesehallgatásra 
Cél: érzelmi nevelés: 
Édesanyák iránti szeretet, hála 
megfogalmazása a mesében 
Feladat:  
Az ünnepi hangulat megteremtése a 
mesékkel irodalmi élmény nyújtás 
Módszer: előadás, bemutatás, 
szemléltetés, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: kép az édesanyákról  
 

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: Új dal: Öröm ünnep… 
ÉNÓ.269. 
Anyák napi dalok ismétlése: 

Orgona ága… ÉNÓ 317. 

Én kis kertet kerteltem…ÉNÓ.64. 

Ültem ringó… ÉNÓ.236. 

Cél: zenei képességek fejlesztése, 

művészeti- esztétikai, zenei 

élmény nyújtásával 

 

Feladat: Hallásfejlesztés: halk- 

hangos érzékeltetése ismert 

dalokon 

Zenehallgatás: Halász Judit: Este 

jó, este jó… CD hallgatás 

  

Módszer: gyakorlás, megerősítés, 

bemutatás, hibajavítás, ellenőrzés, 

értékelés,  

 

Eszköz: papírvirágok, anyák napi 

kép, metronóm 

 

 

 Anyag: Sorszámok, 
sorozatok, hosszúság mérés 
Cél: matematikai 
tapasztalatszerzés a különböző 
hosszúságokról és a 
sorszámokról 
Feladat: szerezzenek 
tapasztalatot, a hasonlítás, 
megkülönböztetés, összemérés 
módszerét alkalmazva a 
soralkotásról Montessori 
eszközeivel. Sorozatok 
kialakítása, sorszámok 
gyakorlása. 
Módszer: gyakorlás, játékos 
egyéni cselekedtetés, irányítás, 
differenciálás, hibajavítás, 
segítségadás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: Montessori Piros 
rudak, Piros-kék rudak, 
különböző hosszúságú 
szalagok, papírcsíkok, 
feladatlap, tolltartó 

Anyag: Labdagyakorlatok 
Gimnasztika, 
Futó- és fogójátékok, 
versengések labdák 
felhasználásával.  
 
Cél: labdaérzék fejlesztés, 
összerendezett nagymozgások 
megerősítése 
 
Feladat: finommotorika, szem – 
kéz- láb koordináció, kézügyesség 
fejlesztése, 
térirányok erősítése a 
labdakezelések során. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kislabda minden gyermek 
részére, zsámolyok, kosárlabda 
palánk 
  

Fejlesztő játék: 
Szerepjáték: 
édesanyák 
megvendégelése a 
babakonyhában 
 
 

 
Montessori:  
Piros rudak- ismétlés 
 
 
Anyanyelvi:  
Hangfelismerő játék: 
„Hol hallod a szóban 
az a, o, k… hangokat? 
A szó elején, közben, 
végén?” 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 

 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2022. április 25. – április 29. Piros nagycsoport 



 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz ünnepei 
Cél: hagyományok megerősítése, tisztelete, 
örömteli együtt ünnepléssel a közösségi 
nevelés fejlesztése. 
 
Feladat: Hagyományőrzés:  
körjátékok, dalos játékok 
 
Módszer: közvetlen tapasztalatszerzés, játékos 
tevékenységek, egyéni cselekedtetések, 
versengések, irányítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: májusfa eszközei, májusbot, színes 
krepp papírcsíkok, olló, ragasztó, hurkapálca, 
mozgásos eszközök, aszfalt kréta, lufik, 
homokozó formák, lapátok, kis zászlók… 
 
 
 

 Anyag: Az én anyukám 
 
Technika: rajzolás emlékezetből 
 
Cél: édesanyák iránti szeretet és hála 
kifejezése az alkotásukkal.  
 
Feladat: felismerhető emberábrázolás 
megerősítése. Grafomotoros fejlesztés. 
Esztétikai érzék fejlesztése. 
 
Módszer: feladatadás, rajzolás, egyéni 
tevékenységvégzés, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, 
ábrázolási eszközei 

21.)  
22.)  

 
 

4. Anyag: Osváth E: Meséltél és 
meséltél 

5. versismétlés - önálló versmondásra 
késztetés 

6.   
Cél: érzelmi nevelés: édesanyák 
iránti hála, szeretet megerősítése 
 
Feladat: törekedjenek az önálló, jól 
hangsúlyozott versmondásra és a 
pontos szövegtudásra 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

7. Eszköz: tavaszi virág 
8.  

 
 
 
 
 

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 
Tavaszi dalok, mondóka 
ismétlés: 
Leveles a május… 
Bújj, bújj zöldág… 
Iglice szívem…  
Kőketánc… ÉNÓ.172.      
Badacsonyi rózsafán…- mondóka  
Cél: az új dal dallamának, 
szövegének elsajátítása, ismert 
dalok, mondóka megerősítése 
Feladat: különböző 
mozgásformák, térformák 
gyakorlása: bújásos, kaputartós 
játék, csigavonal, szűkülő, bővülő 
kör… 
Zenehallgatás: Vivaldi: Tavasz 
tétel CD-ről 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: kisdobok 
 

  
 

Anyag: Labdagyakorlatok 
 
Gimnasztika, 
Futó- és fogójátékok, 
versengések labdák 
felhasználásával.  
 
Cél: labdaérzék fejlesztés, 
összerendezett nagymozgások 
megerősítése 
 
Feladat: finommotorika, szem – 
kéz- láb koordináció, kézügyesség 
fejlesztése, 
térirányok erősítése a 
labdakezelések során. 
 
Módszer: bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: kislabda minden gyermek 
részére, zsámolyok, kosárlabda 
palánk 
  

Fejlesztő:  
Babakonyhánk 
díszítése, 
nagytakarítása az 
édesanyák 
vendéglátásához 
 

 

Montessori:  
Piros rudak ismétlés 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Hangfelismerő játék: 
„Hol hallod a szóban 
az a, o, k… hangokat? 
A szó elején, közben, 
végén?” 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 


