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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavasz – külső foglalkozás- kirándulás 
a Gesztenyés kertbe 
 
Cél: Tavasz jegyeinek felismerése – virágzó és 

rügyező fák, tavaszi virágok megismerése  

Feladat: A kirándulás során ismerjék fel a 
gyermekek a tavaszi évszakra jellemző 
természeti jegyeket. Ismerjék fel a tavaszi 
virágokat, nevezzék meg azokat.  
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
ismeretnyújtás, szemléltetés, tapasztalás, 
bemutatás, cselekedtetés, dicséret, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: négy évszak plakát, képek  

Anyag: Nyuszi készítés  

Technika: hajtogatás   
 
Cél: érzelmi hangolódás a közelgő 
ünnepre  
 
Feladat: nyuszik hajtogatásával fejlődjön 
kézügyességük és figyelmük, esztétikai 
érzék, vizuális fantázia, finommotorika, 
szem- kéz koordináció fejlesztése, 
sorrendiség figyelemmel kísérése, 
emlékezet fejlesztése, nyuszi formák 
felismerhetőségére törekvés a hajtogatás 
és az arc elkészítése közben  
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
irányítás, segítségnyújtás a gyerekek 
egyéni képességeit figyelembe véve 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: 15x15 origami színes papír, 
filctoll , ragasztó  
 

Anyag: Az elátkozott kastély – 
magyar népmese  
Cél: irodalmi élmény nyújtása  
 
Feladat: Az irodalmi érdeklődés 
felkeltése a mese előadásával, 
képzelőerő, fantázia fejlesztése  
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: bábok  
 

Anyag: Zelk Zoltán: A három nyúl 
mese  
 
Cél: irodalmi élmény nyújtása  
 
Feladat: Szókincsbővítés, figyelem, 
emlékezet fejlesztése.  
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: IKT eszköz  

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:  

Tavaszi szél … 
Nyuszi ül a fűben... 
Hol jártál... 
 
Cél: érzelmi felkészülés a közelgő 
ünnepre  
 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés gyakorlása, 
változatos eszközökkel. 
 
Zenehallgatás: Vivaldi –Tavasz  
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, 
értékelés 
 
Eszköz: fejdísz  

Anyag: Szimmetrikus alakzatok 
felismerése, előállítása. 
Halmazok elemeinek 
csoportosítása tulajdonságaik 
szerint – ismétlés  
 
Cél: szimmetria fogalmának 
megismertetése 
 
Feladat: tükrösség 
megláttatása, felismerése a 
játékban, alaklátás, 
formaállandóság fejlesztése. 
 
Módszer: gyakorlás, 
számlálás, játékos 
cselekedtetés, hibajavítás, 
megerősítés, differenciált 
feladatadás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: szimmetrikus képek, 

kirakó, tükrök 

Anyag: Íves mélyugrás helyből 
– Fellépés 30 cm magas 
szerre, páros lábbal 
elrugaszkodás, mélyugrás, 
talajfogás guggolásban – 
ismétlés  
 
Cél: testi képességek 
fejlesztése, mozgáskoordináció 
elősegítése 
 

Feladat: Szem – láb, szem-kéz 
koordináció, egyensúlyérzék 
fejlesztése, térészlelés 
fejlesztése, térmélység 
felmérése.   
Játék: Házas fogójáték 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségnyújtás differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: 4 zsámoly, pad, kötél, 

babzsák 

 

 

Játék: Húsvéti nyuszi 

házának építése a 

szőnyegen  

 

 

Montessori: 

Udvar állatai és 

növényei felfedezése 

nagyítóval  

 

 

Anyanyelvi nevelés:                  

Találós kérdések – 

Tavasz és a hozzá 

kapcsolatos fogalmak  

Barkóba  

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 11-14. Sárga középső csoport  

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavasz – Húsvéti hagyományok 
ápolása óvodánkban, együtt készülődünk az 
ünnepre 
 
Cél: Húsvéti hangulat megteremtése, 

fenntartása különböző tevékenységekkel. 

Feladat: A gyermekek aktív részvételével 
készülődés a húsvéti időszakra. 
Hagyományainknak megfelelően feldíszítjük a 
környezetünket, a csoportszobánkat. Sokat 
beszélgetünk a közelgő ünnep hagyományairól 
hazánkban és a nagyvilágban. 
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
ismeretnyújtás, szemléltetés, tapasztalás, 
bemutatás, cselekedtetés, dicséret, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: képek, laptop, projektor, vetítővászon 

Anyag: Három nyulak festése 

Technika: festés több színnel 
 
Cél: Vidám, színes képek készítése, 
festés technikájának gyakorlása közben. 
 
Feladat: tavaszi képkompozíció a 
nyuszik megformálásával festés által, az 
ecset helyes fogásának gyakorlása, 
esztétikai érzék, vizuális fantázia, 
finommotorika, szem- kéz koordináció 
fejlesztése. Színek bátor használata 
közben nyuszi formák 
felismerhetőségére törekvés 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
irányítás, ötletadás, segítségnyújtás a 
gyerekek egyéni képességeit figyelembe 
véve 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: temperafestékek, ecset, rajzlap, 
viaszos vászon  

Anyag: Zelk Zoltán: A három nyúl 
ism. mese 
 
Cél: irodalmi élmény nyújtása  
 
Feladat: Szókincsbővítés, figyelem, 
emlékezet fejlesztése. Az irodalmi 
érdeklődés felkeltése a mese 
előadásával, eljátszásával.   
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: nyuszi báb, paraván 

Anyag: Köszönöm, hogy 

köszöntöttél- új vers lányoknak 

Itt a húsvét, eljött végre- új vers 

fiúknak 

Cél: Húsvéti népszokások, 
hagyományok megjelenítése, népi 
nyelvezet megismertetése. 
Feladat: Húsvét ünnepének érzelmi 
előkészítése az irodalmi élmény 
nyújtás során. A vers szövegének 
elsajátítása. 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
szemléltetés 
Eszköz: - 

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: Nyuszi ül a fűben....dal 
Nyuszi, nyuszi... mondóka 
Hol jártál... dal 
Nyuszi fülét...  dal 
Erdő szélén házikó… 
 
Cél: a zene eszközével gyermekek 
személyiségének formálása 
 
Feladat:  
Zenehallgatás:– óvónő éneke 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, 
értékelés 
Eszköz: báb, furulya 

Anyag: Geometriai alakzatok, 
vonalak, zárt vonalon belül, 
kívül lévő pontok. Halmazok 
képzése, ítéletek. Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
összeméréssel. Hosszabb, 
rövidebb, ugyanolyan hosszú. 
Cél: A vonalak 
különbözőségének 
felfedeztetése  
Feladat: az egyenes és görbe 
vonalak megfigyeltetése, 
megfigyelőképesség erősítése. 
Önálló feladat megoldásra való 
késztetés. Különbségek és 
azonosságok felismerése 
hosszúságok becslésével, 
összemérésével.  
Módszer: magyarázat, 
gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, hibajavítás, 
megerősítés, differenciált 
feladatadás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: piros-kék rudak, 

fonalak, játék eszközök 

Anyag: Átlépés, támaszugrás 
négyzetből négyzetbe 
 
Cél: mozgáskoordináció 
összehangolása 
 

Feladat: Szem–láb, szem-kéz 
koordináció, fejlesztése, 
térészlelés fejlesztés. Testi 
képességek erősítése, 
testséma fejlesztése, test és 
tárgy viszonyának gyakorlása 
közben. Verbális fejlesztés. 

  
Játék: „Fuss a házba!” – 
helykereső futójáték 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségnyújtás differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: 12-15 db. négyzet lap, 

gumikarkötő, 

 

Játék: Húsvéti 

készülődés: sütés-főzés 

a babaszobában 

 

 

 

Montessori: 

Evőpálcikával színes 

vattapamacsok 

elhelyezése a 

tojástartóba 

 

 

 

Anyanyelvi nevelés:                  

Húsvéttal kapcsolatos 

szavak gyűjtése 

 

Megjegyzés:    

 



 

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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag:  
Föld napja – virágültetés az óvoda udvarán  
 
Cél: természet tiszteletére, óvására és 

szeretetére nevelés, közvetlen környezetünk 

iránti esztétikai érzék fejlesztése  

Feladat: A szülővel közösen kiválasztott 

cserepes virág (muskátli, szegfű stb) elültetése 

az óvoda udvarán található virágos ládákba.  

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
ismeretnyújtás, szemléltetés, tapasztalás, 
bemutatás, cselekedtetés, dicséret, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: öntözőkanna, lapát, virágok, kesztyű  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anyag:  

Anyák napi ajándék készítése –porcelán 
tányér díszítése porcelán filccel  

Cél: Édesanya lerajzolása, esztétikus 

alkotások készítése  

 
 Feladat: kézimunka technikájának 
gyakoroltatása, megerősítése 
díszítőérzék fejlesztése. Színérzék, 
formaérzék fejlesztése.  
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás.  
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: porcelán tányér, porcelán filc 

Anyag: Dudás Eszter: Két kis 
kezem- új vers   
Cél: Anyák napjára készülés. A 
szeretet kifejezése a vers 
elmondásával. 
Feladat: Pontos szövegtudás 
elősegítése. Bátor verselésre 
ösztönzés. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás 

Eszköz: virág 
 

Anyag: Weil-Jákob Márta: Titok új 
vers  
Cél: Anyák napjára készülés. A 
szeretet kifejezése a vers 
elmondásával. 
Feladat: Pontos szövegtudás 
elősegítése. Bátor verselésre 
ösztönzés. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás 

Eszköz: virág 
 

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:  
Öröm ünnep ez a nap… 
Én kicsike vagyok… 
Hol, hold fényes lánc…   
 
Cél: Éneklés és a zene 
összhangjának megteremtése, 
élményhez juttatás.  
 
Feladat: Térformák gyakorlása a 
dalos játékok által. Ritmusérzék 
fejlesztése, egyenletes lüktetés 
érzékeltetése, figyeljenek a 
karmester irányítására 
  
Zenehallgatás: Kakaó: Nincs rá 

szó 

 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, 
értékelés 
 
Eszköz: IKT eszköz  
 

Anyag: Geometriai alakzatok, 
vonalak, zárt vonalon belül, 
kívül lévő pontok. Halmazok 
képzése, ítéletek. Mennyiségek 
összehasonlítása becsléssel, 
összeméréssel. Hosszabb, 
rövidebb, ugyanolyan hosszú. – 
ismétlés  
Cél: A vonalak 
különbözőségének 
felfedeztetése  
Feladat: az egyenes és görbe 
vonalak megfigyeltetése, 
megfigyelőképesség erősítése. 
Önálló feladat megoldásra való 
késztetés. Különbségek és 
azonosságok felismerése 
hosszúságok becslésével, 
összemérésével.  
Módszer: magyarázat, 
gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, hibajavítás, 
megerősítés, differenciált 
feladatadás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: piros-kék rudak, 

fonalak, játék eszközök 

Húsvét hétfő  

Játék:  

Babakonyhai, 

babaszobai játékok  

Montessori: 

Az óvoda udvarán 

található növények 

gondozása.  

kirakó- pillangó, négy 

évszak  

színkártyák 

 

Anyanyelvi: 

Csendországban – 

csendkirály és 

csendkirálynő választás  

Megjegyzés:    

 
 



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

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavasz – tavaszi zöldségek, gombák 
 
Cél: különféle zöldségekből salátatál készítése 

Feladat: különféle zöldségek megvásárlása a 

zöldségesnél. A vásárolt zöldségek 

feldolgozása közben tapasztalatszerzés a 

színekről, formákról, ízekről, illatokról. 

Ismerkedés a sampinyon gomba formájával, 

nagyságával, illatával, részeivel.  

Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
ismeretnyújtás, szemléltetés, tapasztalás, 
bemutatás, cselekedtetés, dicséret, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: gombákról, zöldségekről képek, 
zöldségek, tálak, kések, deszkák, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anyag: Anyák napi meghívó készítése,  

Cél: Esztétikus alkotások létrehozása 

 
 Feladat: kézimunka technikájának 
gyakoroltatása, megerősítése 
díszítőérzék fejlesztése. Színérzék, 
formaérzék fejlesztése.  
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás. 
Tetszés szerint választhat a két ajánlott 
technika között.  
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: színes papír, ragasztó 

 

Anyag: Dudás Eszter: Két kis 
kezem- versismétlés  
Cél: Anyák napjára készülés. A 
szeretet kifejezése a vers 
elmondásával. 
Feladat: Pontos szövegtudás 
elősegítése. Bátor verselésre 
ösztönzés. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás 

Eszköz: virág 
 

Anyag: Weil-Jákob Márta: Titok- 
versismétlés  
Cél: Anyák napjára készülés. A 
szeretet kifejezése a vers 
elmondásával. 
Feladat: Pontos szövegtudás 
elősegítése. Bátor verselésre 
ösztönzés. 
Módszer: bemutatás, gyakorlás 

Eszköz: virág 
 

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:  
Öröm ünnep ez a nap… 
Én kicsike vagyok… 
Hol, hold fényes lánc…   
 
Cél: Éneklés és a zene 
összhangjának megteremtése, 
élményhez juttatás.  
 
Feladat: Térformák gyakorlása a 
dalos játékok által. Ritmusérzék 
fejlesztése, egyenletes lüktetés 
érzékeltetése, figyeljenek a 
karmester irányítására 
  
Zenehallgatás: Vitai Ildikó: Este jó 

 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, 
értékelés 
 
Eszköz: CD lejátszó 
 

Anyag: Halmazok elemeinek 
csoportosítása 
tulajdonságaik szerint. 
Halmazok összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint (szín, 
alak, helyzet). Halmazok 
összehasonlítása becsléssel, 
párosítással (több, kevesebb, 
ugyanannyi). 
Cél: Önálló 
problémamegoldásra 
törekedtetés. 
Feladat: Megfigyelőképesség, 
összehasonlító-, 
megkülönböztető képesség 
fejlesztése a játékok során. 
Varázs zacskójátéknál 
tapintásos észlelés fejlesztése - 
a felismert dolgok 
csoportosítása 1-1 tulajdonság 
alapján. 
Módszer: gyakorlás, 
számlálás, játékos 
cselekedtetés, hibajavítás, 
megerősítés, differenciált 
feladatadás, ellenőrzés, 
értékelés 
 

Anyag: Léglabda leütés, 
gurítás, kétkezes alsó dobás 
függőleges és kétkezes felső 
dobás vízszintes felületre 
 
Cél: testi képességek 
fejlesztése, mozgáskoordináció 
elősegítése 
 

Feladat: Szem – láb, szem-kéz 
koordináció fejlesztése, a 
léglabda, elfogásával,  
szemfikszáció, távolság 
észlelés fejlesztése, izomerő 
kifejtésével. 
 
Játék: Sok cica, egy kutya 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
bemutatás, magyarázat, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségnyújtás differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: tornapadok, léglabdák 

 

Játék: Szerepjáték-

anyuka vagyok, főzés 

Montessori: 

Föld napján ültetett 

virágok megfigyelése, 

gondozása 

Anyanyelvi: 

Légzőgyakorlatok, 

suttogó gyakorlatok 

Megjegyzés:    

 


