
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 4. – április 8. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Húsvéti készülődés 

 

Cél: Ráhangolódás húsvét ünnepére, 
hagyományápolás 
 
Feladat: Húsvéti hangulat megteremtése, 
fenntartása különböző tevékenységekkel. 
Csoportszoba, környezetünk díszítése, 
beszélgetés a közelgő ünnepről, 
hagyományokról.  
  
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

megfigyelés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés. 

 

Eszköz: képek 

 

Anyag: Húsvéti készülődés 

Cél: Húsvéti szimbólumok készítése, 
ráhangolódás az ünnepre. 
 
Feladat: Segítségnyújtással tenyér 

körberajzolása, az ügyesebb gyermekek 

maguk vágják ki a tenyérformát. 

Ollóhasználat gyakorlása :szem-kéz 

koordináció, finommotorika, fejlesztése.                                       

Módszer: feladatadás, szemléltetés, 

bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 

differenciálás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés                                                        

 

Eszköz: viaszos vászon, színes 

karton,olló, vatta, mozgó szem, ragasztó 

 

Anyag: Húsvéti mondókák 
Tyúkom mondja: kotty –kotty –kotty 
Rózsa, rózsa, szép virágszál…  
Cél: A lányok és fiúk számára 
egyaránt mondogatható húsvéti 
mondókák memorizálása 
Feladat: Hanglejtéssel a párbeszéd 
hangsúlyozása, gyakorlása rövid 
mondókán belül. 
Módszer: kezdeményezés, 
bemutatás, gyakorlás értékelés, 
differenciálás, beszélgetés 
Eszköz: tojás síkbáb 

Anyag: Benedek Elek: A nyulacska 

harangocskája 

Cél: Irodalmi élménynyújtás, 

figyelem fejlesztése, 

szókincsbővítés 

Feladat: A láncmese ismétléseinek 
felismerése során érzelmi 
biztonságuk gyarapodjék a 
gyermekeknek.  
Módszer: beszélgetés, előadás, 
magyarázat, szemléltetés 
Eszköz: síkbábok 
Mesehallgatás: Enyedy György: 

Tojásfestés  - bökkenőkkel 

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:  

Erdő szélén házikó   -új dal 

Erre kakas, erre tyúk  

Nyuszi fülét hegyezi (ism.) 

Nyuszi ül a fűben (ism.) 

 

Cél: A zenei képességek 
fejlesztése, az éneklés és a 
mozgás örömének felfedezése. 
  
Feladat: a dalokat, mondókákat 
egyenletes játékos mozdulatokkal 
kísérjük, az egyenletes lüktetés 
megéreztetésével.  
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: Cd lejátszó 
 
Zenehallgatás: Parton ül a két 
nyúl 

 Anyag: 
Egyensúlyozó járás kézi szerrel a 

kézben (babzsák) 

Cél: Térpercepció fejlesztése a 

különböző téri irányok és helyzetek 

észlelésével.  

Egyensúlyérzék fejlesztése padon 

haladással 

Feladat: egyensúlyérzék, testséma 

fejlesztése, szem – láb, szem-kéz 

koordináció fejlesztése.   

- házkereső fogójáték babzsákkal 

Módszer: gyakorlás, bemutatás, 

magyarázat, megerősítés, 

hibajavítás,   segítségnyújtás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés     

Eszköz: babzsákok, padok 

 

Játék:  

Tojáskereső játék 

 

Montessori:  

Tojásforma fűzése, 

díszítés 

 

Anyanyelvi:  

 

Légzésgyakorlatok- Ki 

fújja messzebbre a 

tojást 

 

Megjegyzés:    

 



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 11. – április 15. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Húsvéti ünnepkör - Jeles napok 

 

Cél: A húsvéti ünnepkör megismerése, ünnepi 
hangulatkeltés. A népszokások és 
néphagyományok tevékenységközpontú, 
megismerése, hagyománytisztelet és 
hagyományőrzés erősítése. 
Tapasztalatszerzés és az ismeretek bővítése 
élmények által. Tudás-, és szókincsbővítés, 
érzelmi nevelés (ünnepek iránti érzékenység 
fejlesztése). 
 
Feladat: Fogalmazzák meg a húsvéti 
ünnepkörhöz kapcsolódó képek által keltett 
érzéseket, gondolatokat, előzetes tudást. 
Hallgassák meg egymást, várják ki a sorukat. 
Párosítsák a különböző mintájú tojásokat. 
       

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, játékos 

tevékenység, differenciálás, ismeretnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: képek, tojásos memóriakártya 

Anyag: Tojásfa készítése, csoportszoba 

dekorálása 

Cél: Esztétikai érzék fejlesztése, közös 

alkotás örömének átélése, közösségi 

nevelés 

Feladat: Kartontojások kidíszítése 

különböző technikákkal 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Kartonpapír, festék, ragasztó, 

krepp-papír, zsírkréta, filctoll 

 

 

Anyag: Mentovics Éva: Tapsifüles 
és a húsvét (verses mese) 

Cél: irodalmi nevelés, értő figyelem 
fejlesztése 

Feladat: mesehallgatás, a mese 
tartalmának értelmezése, 
visszamondása (memóriafejlesztés) 

Módszer: mese, szemléltetés, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: nyuszibáb 

Anyag: Tapsifüles nyuszikának 

nagyon soka  dolga… 

Cél: Memóriafejlesztés 

Feladat: Mondóka elsajátítása 

Módszer: Bemutatás, gyakorlás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: nyuszibábok, nyuszi 

plüssök 

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:  

Hol jártál báránykám… 

Kinn a bárány, benn a farkas… 

Bidres bodros bárány… 

 

Cél: Zenei kérdés-válasz 

gyakorlása által ritmikai és dallam 

készségfejlesztés. Differenciálás: 

egyéni énekeltetés 

 

Feladat: Új dalok elsajátítása, 

közös és egyéni éneklés, 

ütemtapsolás 

 

Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 

Eszköz: - 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húsvét 
Nagypéntek 

Játék: húsvéti fejdíszek 

készítése, 

szerepjátékok 

támogatása 

 

 

Montessori: Húsvéti 
formák, sablonok 
készítése 
(tojás, csibe, nyúl stb) 
 

 

 

Anyanyelvi játék: 
Állatok hangjának 
utánozása nyelv és ajak 
gyakorlatok 
 

Megjegyzés:    



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022. április 18. – április 22. Zöld kiscsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: A Föld napja 
Tavaszi kerti munkák - helyszíni foglalkozás 
udvaron 
Tavaszi virágok (tulipán, nárcisz, orgona, 
nefelejcs, gyöngyvirág) 
 
Cél: Lássák meg a tavaszi természet 

szépségeit, ismerjék fel a különbséget, 

hasonlóságot az egyes virágok között (méret, 

forma, alak, szín) 

  
Feladat: A kertekben végzendő munkák 
megfigyeltetése. pl: ásás, ültetés, palántázás, 
földlazítás, locsolás.  A gyerekek által hozott 
palánták elültetése szülővel, vagy 
óvodapedagógussal. Hagyományápolás, 
környezetünk szebbé tétele, felvirágoztatása. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
megfigyelés, megfigyeltetés, ellenőrzés, 
dicséret 
 
Eszköz: képek tavaszi virágokról, kertekről, 
virágládák, kislapátok, virágföld, palánták, 
jelükkel ellátott kis zászlók 
 

Anyag: Újrahasznosítás- Wc papír 
gurigából   
 
Cél: Kreativitás kibontakoztatása, egyéni 
elképzelések megvalósítása Wc papír 
gurigából. 
Feladat: A már ismert technikák 
gyakorlása, egyéni elképzelések 
megvalósítása. 
Tiszta esztétikus munkára nevelés. 
Differenciált fejlesztés: Igény és szükség 
szerinti irányítás, ötletadás, 
segítségnyújtás szóban vagy 
tevőlegesen. 
Módszer: feladatadás, szemléltetés, 
bemutatás, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, segítségnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: rajzlap, olló, ragasztó, viaszos 
vászon, Wc papír guriga 

       

 

 

 

Húsvét 

Húsvét hétfő 

Anyag: A három pillangó - 

dramatizálás 

Cél: Szereplésre való szoktatás, 

mese cselekményének és 

párbeszédének megjelenítése 

szereplésükkel, szókincsbővítés 

Feladat: a mese történetének, 

cselekményének, szereplőinek 

felelevenítése 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

ellenőrzés,bátorítás, értékelés, 

segítségnyújtás, differenciálás 

Eszköz: mese kellékei 

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: 

Mese, mese mátka..-új mondóka 

Fehér liliomszál..(ism.) 

Bársony ibolyácska.. (ism.) 

Nyuszi ül a fűben.. (ism.) 

Két kis kakas.. (ism.) 

Cél: énekléssel, zenehallgatással 

zenei – esztétikai élményhez 

juttatás. 

Feladat: hallásfejlesztés: halk-
hangos gyakorlása 
 
Zenehallgatás: Vivaldi: tavasz 
 
Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, magyarázat, 
gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: liliom fejdísz 
 
 

 

 Anyag: Bordásfal gyakorlatok   

Cél: A nagymozgások és a 

finommotorika fejlesztés. 

Állóképesség fejlesztése. 

Feladat: szem- kéz- láb koordináció, 

tapintásos észlelés fejlesztése 

bordásfalon történő mászással, 

karizomzatot erősítése 

mászásokkal, bordásfal 

gyakorlatokkal. Térben való 

tájékozódás, térben történő mozgás 

erősítése.  

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Játék: Tűz, víz, repülő 

Eszköz: bordásfal 

Játék:  

„Virágültetés”- 

varázshomokkal 

 

 

Montessori:  

Kerti-munka az udvaron 

 

Anyanyelvi:  

Szókincsbővítés- 
tavasz témakörben 

Fejezd be a mondatot  

Megjegyzés:    

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. április 25. – április 29. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Anyák napi készülődés 
 
Cél: érzelmi nevelés: a családban szerzett 

örömteli élmények felidézése, elmesélése, 

szókincsbővítés. Családszerkezetek 

sokszínűségének megtapasztalása, családban 

elfoglalt szerepek megismerése. 

Ajándékkészítés és ajándékozás örömének 

átélése. 

Feladat: Közös beszélgetés, 
élménybeszámolók a családdal kapcsolatban. 
Milyen az én anyukám (külső és belső 
jellemzők gyűjtése), ajándékkészítés. 
 
Módszer: beszélgetés, ismeretnyújtás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: fénykép (családról, édesanyáról) 
 

 

Anyag: Anyák-napi ajándékkészítés 

Cél: Kreativitás, alkotókészség, 

esztétikai érzék fejlesztése 

Feladat: Festés vászontáskára 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 

gyakorlás, differenciálás, 

segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

Differenciálás: Igény és szükség szerinti 

szóbeli és tevőleges segítségnyújtás 

Eszköz: vászontáska, textilfesték, fekete 

filctoll 

 

Anyag: Fésűs Éva: Májusi mese 

 

Cél: Irodalmi élménynyújtás, 

érzelmi nevelés, szókincsbővítés. 

 

Feladat: mesehallgatás 

 

Módszer: mese 

Anyag: Anyukám, anyukám találd 
ki… 
 
Cél: Memóriafejlesztés, vers 

előadása egyénileg 

Feladat: Vers memorizálása és 

előadása egyénileg 

Módszer: Bemutatás, gyakorlás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

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: Anyák-napi dalok 

Én kicsike vagyok.. 

Cifra palota… 

Ültem ringó kis ladikon… 

Orgona ága… 

Cél: Zenei készségfejlesztés, 

memóriafejlesztés, érzelmi 

nevelés 

Feladat: Új dalok elsajátítása, 

közös és egyéni előadása 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

értékelés 

Eszköz:- 

Zenehallgatás: Anyák-napi dalok 

 

 Anyag: Függés a bordásfalon, 

oldalsó lábemelés, átugrás 

különböző magasságú szerek fölött 

Cél: Szem-kéz és tapintásészlelés 

fejlesztése szerre kapaszkodással, 

függéssel. Karizom erősítése. 

Testséma fejlesztése a testrészekre 

koncentrálással (oldaliság, test 

elülső, hátulsó részének 

mozgatásával). Lábizomzat 

erősítése, az ugrás technikájának 

megismertetése. 

Feladat: Függés a bordásfalon, 

lábak oldalirányú páros emelése. 

Szerek fölötti átugrás. 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

gyakorlás, differenciálás, 

hibajavítás, segítségnyújtás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: bordásfal, kötél, hengerek 
 
Játék: Futójátékok 

Fejlesztő játék: 

Szerepjáték 

támogatása, ölbéli 

játékok a babákkal 

Montessori:  

„Pötyizés” 

 

Anyanyelvi: 
 
Liccs-loccs, 

megérkezett a 

kishajó…(évszakkal 

kapcsolatos szógyűjtés) 

Megjegyzés:    

 


