
 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022. május 02-06. Kék kiscsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Tavasz ünnepe: Anyák napja                                   
Mézes reggeli: (kerületi projekt) 
 
Cél: érzelmi nevelés – édesanyák iránti szeretet 
kifejezése a tanult verssel, dalokkal és az általuk 
elkészített ajándékkal 
Feladat: köszöntsék fel édesanyjukat a tanult 
verssel, dallal, vendégeljék meg őt a közösen 
készített süteményből, adják át az általuk 
készített ajándékot, a méhek fontos szerepe a 
természet alakításában. A méz keletkezésének 
bemutatása. 
Módszer: egyéni előadás, vendéglátás, 
differenciált irányítás, segítségnyújtás, 
beszélgetés, kezdeményezés. 
 
Eszköz: anyák napi ajándék, virág a vázában, 
méz, IKT eszköz  
 
 
 

Téma                        
Tulipán az Édesanyáknak - kézimunka 
Méhecske, virágok rajzolása egyéni 
elképzelés alapján 
 
Cél: Igény és szükség szerinti irányítás, 
ötletadás, segítségnyújtás szóban és 
tevőlegesen a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve.                                                                    
Feladat: Helyes arányok megláttatása. 
Tiszta esztétikus munkára nevelés. 
Finommotorika fejlesztése, kézügyesség, 
szem-kéz koordináció,  vizuális fantázia 
fejlesztése. 
 

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

 
Eszköz: Wc papír guriga, tempera, 
papírtörlő, ecset, ragasztó, rajzlap, színes 
zeruza 

Anyag – mondóka, vers ismétlés 
Megmosdott a tulipán....  
Létay Lajos: Édesanyámnak 

 
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 – mesehallgatás 
Petrolai Margit: A legszebb vasárnap. 
https://www.youtube.com/watch?v=UgLif8L2v0c 

C: Az irodalmi élmények iránti igény 
fejlesztése az érdeklődés felkeltésével 

F: Szókincsbővítés. Figyelem, 
emlékezet fejlesztése. 

M: mesehallgatás, kezdeményezés, 
bemutatás, magyarázat, szemléltetés  
E: ujjbábok  

Megjegyzés Megjegyzés 
 
 
 

Megjegyzés 

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2022. május 02-06. Kék kiscsoport 
 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

 Anyag  
Ism: 
- Fehér liliomszál …. ÉNO114 

- Én kis kertet kerteltem - ÉNÓ 64. 

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

Kfejl: Egyenletes lüktetés és járás 
gyakorlása. 
 

Zh: Ó, ha cinke…. ÉNO 316 – óv.ped- 
éneke   
    

Cél: Az ismert dalok mozgással való 
gyakorlása.  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 
Padgyakorlatok 
 
Főrész: Átfutások a padok 
között, kúszás, mászás padokon 
 

Játék: futójátékok a padok 
felhasználásával 
 

Cél: Mozgás megszerettetése, 
mindennapi mozgásigény 
kielégítése  
Feladat: Nagymozgás, szem- 
kéz, szem-láb koordináció 
fejlesztése járás, futás, kúszás 
során 

Módszer: szervezett mozgás, 
kötelező foglalkozás, bemutatás, 
differenciálás, magyarázat, 
gyakorlás, játékos cselekedtetés, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: padok 
 
 

Fejlesztő: 
Édesanyák megvendégelése, 
egyéni köszöntése 

C: Érzelmi nevelés. 
Hangulatteremtés 

F: Az édesanyák és 
nagymamák iránti szeretet, 
hála megerősítése. 
 

Montessori:  
Természetismeret 
megerősítése az óvoda 
udvarán található fák, 
növények neveinek 
megismerésével 

C: élménybeszámolók a 
témával kapcsolatban. 

F: közvetlen 
tapasztalatszerzés  
 

Anyanyelvi:  
Szógyűjtés: Milyen az én 
Édesanyám? 
C: Szókincs bővítés 
F: Anyanyelvi nevelés, 
figyelem fejlesztése. 
 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 
 
 

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 9-13. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 
Madarak és fák napja   
     
Cél: A gyermekek környezettudatos 
magatartásának alakítása, fejlesztése 
Alapvető környezet-, és természetvédelmi 
szabályokkal való ismerkedés 

Feladat: A madarak és fák természetes 
élőhelyének védelméhez való pozitív hozzáállás 
alakítása, felelősségérzetük fejlesztése – madarak 
felkutatása, megfigyelése. 
A gyermekek életkorának megfelelő érthető, 
befogadható, játékos módon való téma-
megközelítés. 
Ismeretek bővítése (pl. madarak külső tulajdonságai, 
hangjuk, fészekrakási módjuk, életmódjuk stb.) A 
gyerekek figyelmének felhívása az emberi 
környezetkárosítás következményeire – Érzelmi-, 
erkölcsi-, értelmi-, anyanyelvi nevelés. 
A madarak, fák, bokrok, és a fészek közötti 
összefüggés keresése. Madarak táplálkozása; 
fiókák gondozása, mivel táplálkoznak? 

Módszer: kezdeményezés, beszélgetés, szabály-, 
és szokásalakítás, megfigyelés, egyéni és 
mikrocsoportos tevékenykedtetés, ellenőrzés, 
értékelés, pozitív megerősítés, differenciálás, 
magyarázat,  

Eszköz: hívóképek 

Téma 
Fészek, madár, tojás, fa – barkácsolás, 
rajzolás, festés, gyűrés,  
Képalkotás. 
 
C: Esztétikai nevelés.  
 

F: A téma változatos technikákkal történő 
megjelenítése a gyermekek választása és 
képességeik szerinti, egyéni elképzelés 
alapján. Szükség szerinti segítségnyújtás, 
motiválás az alkotás elindításában. 
Képalkotással ízlésfejlesztés. 
 

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

 
E: zsírkréta, olló, színes papír, ragasztó,  

 
 
 
 
 

Anyag – mese  
Móra Ferenc: A fecskék 
 

C: Környezetismereti nevelés igényes 
irodalmi anyaggal. 

F: Szókincsbővítés: szalmatörek, 
zselléreink – anyanyelvi nevelés, 
beszédfejlesztés. 
M: kezdeményezés, bemutatás, 
értékelés, differenciálás, beszélgetés 

E: barkácsolt fecske 

Anyag – vers  
Jókai Mór: ültess fát! 
 
C: Környezettudatos magatartás 
alakítása igényes irodalmi anyaggal. 
 

F: A vers bemutatása megváltozott 
körülmények között (udvar) - 
elcsendesüléssel a koncentráció, 
figyelem fejlesztése, az irodalmi anyag 
befogadásának elősegítése. 
 
M: kezdeményezés, bemutatás, 
beszélgetés, értékelés  
 
E: élő fa az udvaron 

Megjegyzés Megjegyzés 
 
 
 
 

Megjegyzés 

Vershallgatás:  
Aranyosi Ervin: A gólya három 
kívánsága 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 9-13. Kék kiscsoport 

 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

 Anyag  
Fecskét látok – mozgással 
 
Ism: 
- Kiszáradt a diófa 
- Én kis kertet kerteltem 
- Kis kacsa fürdik (békés megyei) 
- Ugráljunk, mint a verebek 
- Csipp, csipp csóka 
 

Kfejl: relaxáció madarak hangjára 
 

Zh: Madárhangok 
www.youtube.com/watch?v=EEi50pQieww 

 

Cél: Mozgásfejlesztés. Relaxáció 
gyakorlása. 

Feladat: Próbáljanak ellazulni a 
gyermekek, a nyugalmi állapotot 
megközelíteni - madárhangok 
segítségével. 
Tiszta éneklés gyakorlása. 
Mozgásfejlesztés, ritmusérzék 
fejlesztése a dal és a kísérő 
mozdulatok összehangolásával. 

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

Eszköz: IKT eszköz (laptop) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Rézsútos szeren csúszás, 
kúszás, mászás.  
Karikagyakorlatok 
 
Főrész: 
- rézsútos padon kúszás felfelé  
- rézsútos padon mászás felfelé 
- rézsútos padon nyújtott ülésben 
csúszás lefelé 

 
Játék: Játékos labdakidobó 
 

C: Mozgásfejlesztés. 

F: Csúszás, kúszás, mászás 
technikájának erősítése. 
Egyensúlyérzék fejlesztése rézsútos 
szeren történő mozgással. Szem-
kéz, szem -láb koordináció 
fejlesztése léglabdával. 
Irányváltoztatás gyakorlása 
labdajátékkal. 

M: kötelező foglalkozás, 
bemutatás, bemutattatás, 
gyakorlás hibajavítás, értékelés, 
egyéni bánásmód alkalmazása, 
differenciálás, magyarázat 

E: rézsútos pad, bordásfal, 
léglabda, tornaszőnyeg, karika 

Fejlesztő: 
Közlekedés az udvaron. 
C: Próbálkozzanak 

akadálypálya építésével 
önállóan. 

F: Fedezzék fel döntésük 

következményeként, hogy a 
tárgyak elhelyezéséhez 
elégséges mértékű távolság 
szükséges. 

Montessori: 
„Kedvenc (gyakorlati életre 
nevelő) játékom.” 
C: Célzott, tervszerű 
megfigyelés. 
F: Szabályok ismeretének, 
alkalmazásának 
ellenőrzése önálló 
cselekedtetés gyakorlás 
közben. 
Anyanyelvi: 
Egy levegővétellel –hosszú 
kilégzéssel hangok 
gyakorlása. 
C: Próbáljanak adott 
feladatra (utasításra) 
összpontosítani és aszerint 
cselekedni. 
F: Helyes légzéstechnika 
gyakorlása; beszéd-
szervek, figyelem fejl-se 
Megfelelő hangerő 
ellenőrzése.  

Megjegyzés Megjegyzés 

 
 

Megjegyzés: Megjegyzés 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EEi50pQieww


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 16-20. Kék kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 
Környezetismeret 

Vizuális nevelés 
(rajzolás, mintázás, kézimunka) 

 
Irodalmi nevelés 

(verselés, mesélés) 

Anyag 

Tavasz - Rendszerező 
 
Cél: A tavaszról szerzett ismeretek, 
tapasztalatok felelevenítése, megerősítése, 
rendszerezése. Tudják megnevezni a tavasz 
ünnepeit. 
Feladat: A tavaszi időjárás és a természet 
változásainak felelevenítése. A melegebb idő 
és az öltözködésük változásának 
összefüggése. 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, játékos cselekedtetés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés. közös 
beszélgetés, képolvasás, ismeretnyújtás, 
élménybeszámolók a témában. 
Eszköz: tavaszi képek, tavaszi album 
 
 
 
 

Téma 
Virágzó tavaszi fa vagy ág 
 
Cél: A megfigyeltetett tavaszi fák külső 
jellemző jegyeinek (szín, forma) 
megjelenítése festékbe mártott szívószállal. 

 
Feladat: 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 

 

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

 
Eszköz: rajzlap, tempera, papírtörlő, 
szívószál, viaszos vászon 

Anyag – mese új 
Csukás István: A kelekótya kiskakas  
https://www.youtube.com/watch?v=XXnzH9mWNuQ 

C: Irodalmi érdeklődés felkeltése, változatos 
irodalmi élmények nyújtása során.                    
F: Szókincsbővítés. Figyelem, emlékezet 
fejlesztése.                                                        

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

E: kakasbáb 
 
 

Anyag – új vers 
Szalai Borbála: Katicabogárka 
Katica, katica, katicabogárka, 
jaj, de szép, jaj, de szép, rajtad a kabátka! 
Olyan színű, mint a pipacs. Hét gomb is van rajta 
tán a szabó piros pipacs szirmaiból varrta? 
 

C: az irodalmi érdeklődés felkeltése  

F: Szókincsbővítés. Figyelem, emlékezet 
fejlesztése.   

M: kezdeményezés, bemutatás, 
magyarázat, szemléltetés, gyakorlás 

 E: katica síkbáb 
 

Megjegyzés 

 
 

 

Megjegyzés 

 
Megjegyzés 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 16-20. Kék kiscsoport 

 

 
Zenei nevelés 

(ének, zene, énekes játék, 
gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 

 

Anyag - ismétlés 
Útra kél a pettyes katicabogárka 
Ism: 
- Sétálunk, sétálunk ÉNÓ: 107. 
- Kis, kis kígyó ÉNO: 219. 
- Fehér liliomszál…ÉNO114 

- Én kis kertet kerteltem - ÉNÓ 64. 

- Kiszáradt a diófa....  
                           
Kfejl: Ritmusérzék fejlesztése: 
egyenletes lüktetés megéreztetése 
járással, tapssal. 
Zh: Süni induló énekelgetése által a 
csoporthoz, óvodához való tartozás 
erősítése. 
 
Cél: Új dal elsajátítása mozgással. A 
zenei anyag megszerettetése. 

Feladat:különböző 
játéktevékenységekhez kapcsolódó 
mondókázás, énekelgetés, játékos 
cselekedtetések. 
Módszer: kezdeményezés, gyakorlás, 
differenciálás, értékelés motiválás 

Eszköz: fejdíszek 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag 
Karikagyakorlatok - (Jó idő 
esetén az udvaron) 
Főrész: 
Futás 1-2 karikasoron keresztül, 
elrugaszkodás egy lábról, 
talajfogás két lábbal karikában.                               
Játék: futó, fogó játékok karikák 
felhasználásával 
Cél: Térpercepció fejlesztése a 
különböző téri irányok és 
helyzetek észlelésével          
Feladat: egyensúlyérzék, 
nagymozgások, kar és 
lábizomzat erősítése, testséma 
fejlesztése, térpercepció 
fejlesztése, szem – láb 
koordináció fejlesztése. 
Módszer: gyakorlás, bemutatás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés                                  
Eszköz: karikák 

Fejlesztő: 
Tavaszt ábrázoló képek 
felismerése, kiválasztása 
C: ismeretek nyújtása 
válogatás közben. 
F: koncentrációra késztetés 
a játékon keresztül,  
 
Montessori: 
Tavaszt ábrázoló kép 
kirakása képkockákból  
C: Koncentrációra, 
figyelemre késztetés  
F: szem-kéz koordináció 
fejlesztése 
Anyanyelvi:  
Gyakori beszélgetés 
kezdeményezésével a 
gyermekek kommunikációs 
kedvének kialakítása, és 
fenntartása. 
C: Anyanyelvi nevelés, 
figyelem fejlesztése. 
F: Beszélgetés közben a 
helyes kiejtésre 
törekedtetés 

Megjegyzés: Megjegyzés Megjegyzés 

 
 

Megjegyzés 

 

 
 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 23-27. 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 
Különféle mértani alakzatok kiegészítése 
- rajz egyéni elképzelés alapján. 
A mértani forma elhelyezése 
ragasztással. Képalkotás. 
 

C: Képességeik szerint, bátran és örömmel 
alkossanak. 
 

F: Önálló döntés után válasszanak a 
különféle formák közül és tervezzék meg 
alkotásukat. Próbálják megfogalmazni mit 
szeretnének rajzolni – beszédfejlesztés. 
Gyakorlás közben képzeletük, kreativitásuk 
fejlesztése. Többféle szín használatára 
motiválás. Különféle technikák és a 
képalkotás gyakorlása 
 

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

 
E: ceruza, zsírkréta, olló, színes papír, 
ragasztó 

 

Anyag – vershallgatás 
Osvát Erzsébet: Gyermeknapra 

 
C: Az ünneppel kapcsolatos örömteli 
érzelmek felkeltése a gyermekekben. 

F: Figyelemmel hallgassák a verset – 
próbálják kitalálni és megnevezni a 
közelgő ünnepnap nevét.  
Kérdés: „Mi jut eszedbe a léggömbről?” 
M: kezdeményezés, bemutatás, 
beszélgetés 

E: léggömb 
 

Anyag – mese 
Boribon és a 7 lufi 
www.youtube.com/watch?v=LAHzy8V 
 

C: Érzelmi nevelés. 
 

F: A Gyermeknap hangulati 
előkészítése. Színek felidézésével, 
felismerésével emlékezet fejlesztése; 
gyakorlás.  
 
M: kezdeményezés, bemutatás, 
értékelés, differenciálás, beszélgetés 

 
E: IKT eszköz (laptop) 

Megjegyzés Megjegyzés 

 
 
 

Megjegyzés 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LAHzy8V


Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 23-27. Kék kiscsoport 

Zenei nevelés 
(ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 
Mozgás - Testnevelés 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
 
 

Anyag  
Ültem ringó kis ladikon… ÉZÓ 286. 

 
Ism: 
- Fehér liliomszál ÉNÓ: 114. 
- Én kis kertet kerteltem ÉNÓ: 64. 

- Koszorú, koszorú ÉNÓ: 105. 

- Kiskacsa fürdik ÉNÓ 124. 
- Mackó, mackó… 
- Fecskét látok…  
 

Kfejl: tiszta éneklés gyakorlása és 
dallamfelismerés ismert dalon 

Zh: Hová mégy te kis nyulacska? 

(óv. ped. éneke) 

 

Cél: Hagyományápolás, érzelmi 
nevelés 

Feladat: A dalon keresztül az anya-
gyermek, a család fogalmának 
megéreztetése. A dal megismerésével, 
gyakorlásával érzelmi nevelés. 
Képességfejlesztés differenciálással – 
közös és egyéni éneklés gyakorlásával 
is; fontos ellenőrizni a szó-, és 
mondatvégi hangok kiéneklését/ejtését. 
Figyelem, emlékezet fejlesztése 

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

Eszköz: fejdíszek 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlások az óvodai élet 
mindennapi tevékenységei 

során folyamatosan! 
 

 

Anyag - udvar 
Játékos mozgásos feladatok 
léglabdával, ernyő mozgatással. 
Osvát Erzsébet: Gyermeknapra - 
vers 
Főrész:  
- állásban labdafogás két kézzel, 
az eszköz vezetése a fejtetőtől - 
lábfejig és vissza a testen, 
miközben hallják a testrészek 
megnevezését - ülésben ugyanez 
- labdagörgetés tereptárgy körül  
- labda lepattintás/leejtés és 
elkapás két kézzel 
- labdavezetés lábbal különböző 
irányban szabadon  
- labdafeldobás és elkapás két 
kézzel 
Játék: Játék ernyővel. 

C: Játékos mozgás megváltozott 
körülmények között. 

F: Szem-kéz, szem-láb 
koordináció erősítése; egyensúly-
érzék fejlesztése labdával. 
Térpercepció fejlesztése térirány 
követésével, tárgyak térben való 
elhelyezkedésének pontos 
észlelésével. 

M: kötelező fogl., bemutatás, 
magyarázat, értékelés, gyakorlás 
differenciálás, ellenőrzés, 
segítségnyújtás 

E: léglabda, ernyő, hívókép 

Fejlesztő és 
Montessori 

Gyermeknapi majális. 
 
C: Hagyományápolás 
F: Örömteli, változatos 
tevékenységek az udvaron. 
Az óvodapedagógusok 
különféle fejlesztő 
tevékenységek 
szervezésével támogatják 
a gyermekek csoportközi 
kapcsolatainak pozitív 
alakulását. 
 
Anyanyelvi:  
Add tovább és nevezd 
meg! – (kerti eszközök) 
 

C: Beszédfejlesztés 

F: Próbáljanak csak akkor 
megszólalni, ha a kezükbe 
kaptak egy eszközt.  
Önfegyelemre, türelemre 
nevelés; verbális fejlesztés.  

M: kezdeményezés, 
differenciálás, értékelés 

E kerti eszközök 

Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés 

 

 


