
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 02. – 06. piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

1. Anyag: „Kicsik voltunk, nagyok lettünk, 
hívogat az iskola…” Projekt 

2.  
Cél: ismeretszerzés az iskolai életről, óvoda-
iskola különbségeinek megláttatása. „Iskolások 
leszünk” érzés erősítése. 
Feladat: Távlati cél: A tanuláshoz szükséges 
képességek fejlesztése, iskolára való 
felkészítés. Testi, lelki, szociális érettség 
formálása a sikeres iskolai élethez. Forduljanak 
nyitott, érdeklődő beállítottsággal az iskolai 
élethez. Ismeretek szerzése, bővítése az 
iskoláról.                                                           
Módszer: tapasztalatszerzés, játékos 
cselekedtetés, beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámolók, bemutatás, szemléltetés, 
differenciálás, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés.                                                                       
Eszköz: iskolatáska és eszközei, puzzle, betűs 
szemléltetőképek, memória játék betűkkel, betű 
társasjáték, Vésike kirakó, színező lapok, 
díszítőelemeket szemléltető kép, 
vonalvezetéses munkalapok, betűsablonok, 
Montessori: Írás előkészítő eszközei, IKT 
eszközök                                   
 

Anyag: Ilyennek képzelem az iskolát 
 
Technika: - élményrajz készítése 
 
 Cél: élményeik felidézése, segítség a 
feldolgozásban, finommotorika 
fejlesztése, kép-és emberalkotás 
gyakorlása választott eszközzel 
 
Feladat: válasszák ki, kinek mi tetszett 
legjobban a délelőtt folyamán és rajzolják 
le azt a momentumot, töltsék ki a 
rajzlapot, használjanak színeket 
 
Módszer: élmények felidézése, 
beszélgetés, magyarázat, bemutatás, 
ellenőrzés, differenciálás, értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, színes ceruza, 
zsírkréta, filctoll készlet, rajzlap 
 
 
 

Anyag: Móra Ferenc: Zengő ABC- 
új vers  
Cél: új vers szövegének 
megtanulása, rögzítése, iskolára 
való felkészülés elősegítése a vers 
segítségével 
Feladat: szöveg gyakorlása, pontos 
elsajátítása 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Montessori betűsablonok 

Anyag: Folytatásos mesék az 
iskolaváráshoz: 
Tüsi Süni az iskolában 
Brumi az iskolában 
Kormos István: Vackor az első 
Bében     
Cél: érzelmi beállítódás elősegítése 
az iskolai élethez.  
Feladat: Ismeretek bővítése az 
iskoláról a mese történetén 
keresztül. Irodalmi, esztétikai 
élménynyújtás. Szókincsbővítés.  
Módszer: előadás, mesélés, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: képes mesekönyvek 
illusztrációi 

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: Kedves óvodám… ÉNÓ. 
251. 
Ismétlő dalok:  
Somvirág…  
Sötétes az erdő… 
Beültettem kiskertemet… 
 
Cél: Az új dal szövegének 
megtanulása, dallamának 
elsajátítása.  
 
Feladat: Körtartás, mozgásformák 
végzése szövegre, egyenletes 
lüktetés, és ritmustapsolás dal 
közben 
 
Zenehallgatás: Se hall, se lát 
Dömötör… CD hallgatása 
 
 Módszer: előadás, bemutatás, 
gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: Virágkoszorú fejdísz, CD 
lejátszó, CD lemez 
 

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, 
megerősítés, 
tapasztalatszerzés, játékos 
egyéni cselekedtetés, irányítás, 
differenciálás, hibajavítás, 
segítségadás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: Montessori Piros 
rudak, Piros-kék rudak, 
különböző hosszúságú 
szalagok, papírcsíkok, 
feladatlap, tolltartó 

Anyag: Távolugrás.  
 
Lábizomzatot erősítő 
gimnasztikai, járás, futó, 
szökdelő gyakorlatok.  
 
Cél: szem-láb koordináció 
fejlesztése és lábizomzat 
erősítése, összerendezett 
mozgásra való ösztönzés. 
 
Versenyjátékok futással, 
szökdeléssel 
 
Feladat: Helyből távolugrás és 
nekifutásból történő távolugrás 
gyakoroltatása 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: ugrószőnyeg, karika, 

babzsák, jó idő esetén udvar 

eszközei 

Fejlesztő:  
Tanóra szerepjáték 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Szám és 
betűsablonok 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
szógyűjtés az 
iskolával 
kapcsolatosan 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 02. – 06. piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

3. Anyag: „Kicsik voltunk, nagyok lettünk, 
hívogat az iskola…” Projekt 

4.  
Cél: Tanévzárásra, óvodai ballagásra 
ráhangolódás - távlati cél, érzelmi nevelés, 
 
Feladat: Tanévzárás- ballagás hangulatának 
előkészítése, közös beszélgetések, 
képolvasások, élménybeszámolók óvodai 
életünkről 
 
Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
képolvasás- fényképnézegetések a kis és 
középső csoportos óvodai életünkből, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: fényképek, laptop, pendrive, kivetítő 
vászon, felvételek kis, középső, nagycsoportos 
óvodai életünkből 
 
 
 

 

Anyag: „Kicsik voltunk, nagyok 
lettünk…” 
Technika: - rajzolás elképzelés után 
  
Cél: testséma fejlesztés, felismerhető 
emberábrázolás gyakorlása, 
megerősítése, vizuális fantáziafejlesztés, 
grafomotoros fejlesztés 
 
Feladat: rajzolják le magukat 
emlékképeik, ill. elképzelésük alapján 
óvodába lépeskor és most ballagó 
gyermekkent. Emberrajz megerősítése. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, javaslattétel, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás (eszközbeli, javaslattétel) 
 
Eszköz: viaszos vászon, műszaki rajzlap, 
színes ceruza, zsírkréta, filctoll, tetszés 
szerint  
 
 

Anyag: Mentovics Éva: 
Tavasztündér - új vers 
(internetről) 
Cél: Az új vers szövegének 
megismertetésével irodalmi 
élménynyújtás. 
 
Feladat: Közös, együttes 
versmondás gyakorlása, 
szókincsbővítés.  
 
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 dal:  
Zöld erdőben jártam…  
Ismétlő dalok:  
Kedves óvodám… ÉNÓ. 251. 
Somvirág…  
Sötétes az erdő… 
Beültettem kiskertemet… 
Mondókaismétlés: Egy, megérett 
a meggy… 
Cél: Az új dal szövegének 
megtanulása, dallamának 
elsajátítása.  
 
Feladat: Körtartás, mozgásformák 
végzése szövegre, egyenletes 
lüktetés, és ritmustapsolás dal 
közben 
 
Zenehallgatás: Hívogat az 
iskola...- óvónői ének 
 
 Módszer: előadás, bemutatás, 
gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: Virágkoszorú fejdísz, CD 
lejátszó, CD lemez 
 

  Anyag: Távolugrás.  
 
Lábizomzatot erősítő 
gimnasztikai, járás, futó, 
szökdelő gyakorlatok.  
 
Cél: szem-láb koordináció 
fejlesztése és lábizomzat 
erősítése, összerendezett 
mozgásra való ösztönzés. 
 
Versenyjátékok futással, 
szökdeléssel 
 
Feladat: Helyből távolugrás és 
nekifutásból történő távolugrás 
gyakoroltatása 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: ugrószőnyeg, karika, 

babzsák, jó idő esetén udvar 

eszközei 

Fejlesztő:  
Vésike - betűkirakó 
bevezetése 
 
 
 
 
Montessori:  
„Az első ABC- s 
könyvem” 
betű- kép kirakó, 
párosító eszközzel 
tevékenykedés 
 
 
 
Anyanyelvi:  
„Mi jut eszedbe az 
iskoláról?” - iskolai 
élettel kapcsolatos 
fogalmak keresése 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 09. – 13. piros  nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Jeles nap: Madarak, fák napja - 
helyszíni foglalkozás óvodánk udvarán, 
környékén 

 
Cél: Környezettudatos gondolkodásra nevelés a 
madarak és fák jelentőségének kiemelésében 
 
Feladat: a madarak és fák életmódjának, 
jellemzőinek, külső jegyeinek megerősítése, 
megtapasztalása a szemléltetés, beszélgetés 
és játékos cselekedtetések során.  
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, játékos cselekedtetés, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: az erdő madarai, növényei 
 
 

  

Anyag: Tavaszi fa 
 
Technika: vegyes technika 
 
Cél: új technika megismertetése, 
esztétikus alkotás létrehozása. 
 
Feladat: faforma megrajzolása, 
körvonalának fonallal történő 
kiragasztása. Díszítsék a fa lombját az 
általuk kivágott virágformákkal. Precíz 
vágásra buzdítás, a ragasztó helyes 
használatának gyakorlása.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, feladatadás, gyakorlás, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, ceruza, 

fonal, ragasztó, színes papír, olló 

 

  

Anyag: Gazdag Erzsi: Fecskenóta 
– új vers 
Cél: Tavaszi természetre jellemzők 
megismerése a vers szövegén 
keresztül. Az új vers szövegének 
elsajátítása.  
Feladat: vers szövegének pontos 
rögzítése, gyakorlása, ismétlése. 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: környezeti album 
 

Anyag: A madarak király 
választása – új mese (Internetről) 
Cél: a madarakról ismereteik 
bővítése az irodalmi élmény által 
Feladat: ismerjék meg egyes 
madarak életmódját és jellemző 
jegyeit a mese történetén keresztül. 
Erkölcsi nevelés: a jó és a rossz 
tulajdonságok megláttatásával 
Módszer: előadás, bemutatás, 
szemléltetés, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: madarakról poszter 
 

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: Hosszú az erdő… 
Dal, dalos játékok ismétlése: 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ.104. 
Beültettem kiskertemet… 
Sötétes az erdő… ÉNÓ. 179. 
Mondókák ismétlése:  
Madarak voltunk… 
Egyszer egy erdőben… 

 
Cél: az ismert mondókák, dalok, 
dalos játékok szövegének, 
dallamának, játékmódjának 
gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: hallásfejlesztés: 
dallambújtatás 
 
Zenehallgatás: Madarak hangjai 
CD 
  
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: CD lejátszó, CD, 
ritmusbotok 
 

Tőszámlálás. Számjegyek, 
számosságok felismerése 9-
es számkörben. 
Cél: számfogalom megerősítése 
a 9-es számkörben tőszámlálás 
során. 
Feladat: Játékos 
tevékenykedtetések során több, 
kevesebb, ugyanannyi 
megállapítása becsléssel és 
számlálással. Hozzáadás, 
elvétel műveletének gyakorlása 
egyéni matematikai 
cselekedtetéssel. 
Tőszámlálás gyakorlása 9- es 
számkörben. 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: tavaszi virágok színes 
papírból, kisvázák, feladatlap, 
tolltartó, Montessori: 
dörzspapíros számjegyek 

Anyag: Padgyakorlatok 
 
Járás- és futásgyakorlatok. 
Kar- és lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok padok 
felhasználásával. 
 
Futó- és fogójátékok  
padokkal. 
 
Cél: összerendezett mozgás, 
állóképesség, gyorsaság, 
ügyesség erősítése 

 
Feladat: szem – kéz, szem – láb 
koordináció fejlesztése, 
térpercepció és egyensúlyérzék 
fejlesztése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: padok, zsámolyok 
 

Fejlesztő játék:  
Fa játék a 
természetben 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
képes könyvek, 
albumok nézegetése 
a madarakról, védett 
madarakról, 
falevelekről poszter - 
nézegetés, 
beszélgetés 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba játék 
madarakkal, 
Repül a, repül a… 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 09. – 13. piros. nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Tavasz rendszerező 
 
Cél: a tavaszról szerzett ismeretek 
rendszerezése, megerősítése, ismeretek 
elmélyítése. Szókincsbővítés 
 
Feladat: a beszélgetések, élménybeszámolók, 
képolvasások során a tavaszról szerzett 
ismeretek rendszerezése, megerősítése. 
Játékos cselekedtetések a tavasz témakörében. 
 
Módszer: beszélgetés, képolvasás, 
élménybeszámoló, gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés, 
egyéni és csoportos cselekedtetés 
 
Eszköz: képek tavaszi virágokról, zöldségekről, 
Montessori: Négy évszak fakirakó, faliújságunk 
négy évszak táblája, téli és tavaszi 
ruhadarabok, feladatlap, tolltartó 
 

Anyag: Tavaszi kép készítése 
 
Technika: - vegyes  
  
Cél: tapasztalatszerzés sablonrajz, 
színezés, festés, ragasztás, vágás 
technikájában, vizuális fantáziafejlesztés. 
Kézügyesség, finommotorika fejlesztés. 
 
Feladat: alakítsanak ki tavaszi virágot a 
sablon rajz, annak kivágása, beszínezése 
és festése során. Díszítsék tetszés 
szerint Pet palackból vagy tojástartó 
dobozból kivágott darabbal. 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
magyarázat, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás (eszközbeli, javaslattétellel) 
 
 
Eszköz: viaszos vászon, kétféle virág 
sablon, festék, színes ceruzák, zsírkréták, 
ecset, vizes edény, kéztörlő, olló, 
folyékony ragasztó 
 
 

Anyag: 
1. Tavaszi versek ismétlése:  
2. Mentovics Éva: Tavasztündér… 
3. Gazdag Erzsi: Fecskenóta… 
4.  

Cél: irodalmi- esztétikai 
élménynyújtás, szókincsbővítés 
 
Feladat: a versek szövegének 
pontosítása, megerősítése, önálló, 
szép előadás gyakorlása 
 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: tavaszi képek, földgömb, 
művirág, lepke ujjbáb, gólya síkbáb 

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:  
Dal, dalos játékok ismétlése: 
Hosszú az erdő… 
Beültettem kiskertemet… 
Kiszáradt a diófa… 
Mondókák ismétlése:  
Madarak voltunk… 
Egyszer egy erdőben… 
 
Cél: az ismert mondókák, dalok, 
dalos játékok szövegének, 
dallamának, játékmódjának 
gyakorlása, megerősítése 
 
Feladat: hallásfejlesztés: 
dallambújtatás 
Zenehallgatás: Madarak hangjai 
CD 
Módszer: gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: CD lejátszó, CD, 
ritmusbotok 

  Anyag: Padgyakorlatok 
 
Járás- és futásgyakorlatok. 
Kar- és lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok padok 
felhasználásával. 
 
Futó- és fogójátékok  
padokkal. 
 
Cél: összerendezett mozgás, 
állóképesség, gyorsaság, 
ügyesség erősítése 

 
Feladat: szem – kéz, szem – láb 
koordináció fejlesztése, 
térpercepció és egyensúlyérzék 
fejlesztése 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: padok, zsámolyok 
 

Fejlesztő:  
Falevelek és 
terméseik párosítása 
 
 
 
 
Montessori: képes 
könyvek, albumok 
nézegetése a 
madarakról, védett 
madarakról, 
falevelekről poszter - 
nézegetés, 
beszélgetés 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba játék 
madarakkal, 
Repül a, repül a… 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 16. -20. piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Közlekedés                                             
A gyalogos közlekedés szabályai /helyszíni 
tevékenység/ 
Szárazföldi közlekedés, szárazföldi 
járművek, KRESZ – táblák. 
 
Cél: Rögzüljenek bennük a gyalogos 
közlekedés szabályai. Szabályok tiszteletére 
nevelés.  
 
Feladat: Séták alkalmával az előző években 
szerzett tapasztalatok, ismeretek, fogalmak 
felidézése, megerősítése. Új ismeretek 
nyújtása. Ismerjék fel a számukra fontos 
jelzőtáblákat, és megtudják nevezni az utca 
részeit. 
 
Módszer: motiváció, beszélgetés, magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, ismeretnyújtás, 
játékos tevékenykedtetés, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 

Eszköz: játék járművek, képeskönyvek, 

KRESZ – táblák, IKT eszközök 

Anyag: „Kedvenc járművem”              

(1.foglalkozás) 

                                                
 
Cél: Rajzolás vágás ragasztás  
technikájának megerősítése, szem-kéz 
koordináció, finommotorika fejlesztése 
 
Feladat  kitartás, monotónia tűrés 
erősítése, finommotorika fejlesztése. 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, ceruza, olló, ragasztó                                                                                                                                                       
 

 

 

Anyag: Szalai Borbála: 
Jelzőlámpa… új vers 
Cél: irodalmi élmény nyújtás, az új 
vers megismertetése, tanítása, 
szókincsbővítés 
Feladat: az új vers elsődleges 
tanulása a közös együtt mondás 
során. 
Módszer: előadás, gyakorlás, 
ismétlés, megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: közlekedési lámpa 

 

Anyag: Biciklire szálltam… új 
mondóka 
Cél: Az új mondóka szövegének 
megismerése. 
Feladat: a mondóka játékos 
utánzással történő kísérése.  
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 
Eszköz: bicikli 
 
 

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: János úr 
készül… ÉNÓ 214. 
Dalismétlések:  
Négy vándor jár…ÉNÓ. 318. 
Elvesztettem 
zsebkendőmet…ÉNÓ.86. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Mondókaismétlés: 
Erre kakas…ÉNÓ. 
Cél: Zenei képességek 
fejlesztése, új dal szövegének 
rögzítése, dallamának elsajátítása, 
játék módjának megismertetése 
Feladat: páros forgás, páros 
feladatvégzés, tánc gyakorlása, 
tapssal egybekötve 
Zenehallgatás: Által mennék én a 
Tiszán…óvónői ének 
 
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
Eszköz: Zsebkendő, kalap, kendő, 
kakasbáb, IKT eszköz 
 

 Anyag:  
Halmazok számosságának 
megállapítása 10-ig 
számlálással.  
Elemek rendezése számosság 
szerint. Sorszámnév. 
Sorozatok. 
Cél: sorszámlálás és 
sorszámnevek megerősítése, 
számfogalom pontosítása. 
Feladat: Játékos 
tevékenykedtetés madár 
képekkel és fák, bokrok 
képeivel: több, kevesebb, 
ugyanannyi létrehozása 
becsléssel, számlálással. 
Sorszámok megerősítése 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: kis képek madarakról 
és fákról, bokrokról, munkalap, 
feladatlap, tolltartó 
 
 

Anyag: 
Magasugrás nekifutásból, 
elrugaszkodás 1 lábról 
 
Lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok 
 
Versengések: sorversenyek 
 
Cél: állóképesség, nagymozgás, 
összerendezett mozgás fejlesztése 
 
Feladat: magasugrás 
technikájának megerősítése 
gyakorlással, versenyszellem 
erősítése a sorversenyeknél 
 
Módszer: bemutattatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: udvar berendezései, 
tárgyai, magasugróléc, bóják 
 
 
 

Fejlesztő játék: 
KRESZ -táblákkal 
memória játék 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
fűzés, kötés 
gyakorlása fakereten 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
találóskérdések 
járművekről 
 
 
 
 
                             

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. május 16. -20. piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Közlekedés  
Légi és Vizi közlekedés 
 
Cél: Ismerkedjenek meg a légi és vízi 
közlekedés eszközeivel. 
 
Feladat: A meglévő ismeretek felidézése, új 
ismeretek nyújtása, az ismeretek rögzítése a 
tevékenységek közben. A közlekedésről 
tanultak rendszerezése. 
 
Módszer: motiváció, beszélgetés, magyarázat, 
bemutatás, szemléltetés, ismeretnyújtás, 
játékos tevékenykedtetés, gyakorlás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
 
 
Eszköz: barkácsoláshoz szükséges eszközök, 

CD - lejátszó, laptop, képeskönyvek 

járművekről, csoportszobai játékok 

Anyag: „Kedvenc járművem”              

(2.foglalkozás) 

                                                
 
Cél: Rajzolás vágás ragasztás  
technikájának megerősítése, szem-kéz 
koordináció, finommotorika fejlesztése 
 
Feladat  kitartás, monotónia tűrés 
erősítése, finommotorika fejlesztése. 
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, javaslattétellel 
 
Módszer: szemléltetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, ellenőrzés, értékelés  
 
Eszköz: papír, ceruza, olló, ragasztó                                                                                                                                                       
 

 

 

Anyag: Vershallgatásra:  
Bartos Erika: Forgalom – új vers   
Cél: irodalmi élmény nyújtás, az új 
verssel. 
                                                     
Feladat: a vers bemutatása, 
ritmusérzék fejlesztés, a városi 
közlekedés és a járművek 
jellemzőinek kiemelése a költői 
képekkel, szókincsbővítés 
 
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 
 
Eszköz: matricás album a 
járművekről 
 
 
 
 
 

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:  
Poros úton… ÉNÓ.52. 
Dalosjátékok ismétlése: 
Négy vándor jár…ÉNÓ. 318. 
Elvesztettem 
zsebkendőmet…ÉNÓ.86. 
Sötétes az erdő…ÉNÓ.179. 
Cél: Zenei képességek 
fejlesztése, új mondóka 
szövegének rögzítése, játék 
módjának megismertetése 
Feladat: párválasztás, páros 
forgás, gyors – lassú 
érzékeltetése, gyakorlása 
Zenehallgatás: Halász Judit: 
Helikoffer CD -ről 
  
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás 
 
Eszköz: Zsebkendő, kalap, kendő, 
sün báb, nyuszi báb, IKT eszköz 
 

 Anyag: 
Magasugrás nekifutásból, 
elrugaszkodás 1 lábról 
 
Lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok 
 
Versengések: sorversenyek 
 
Cél: állóképesség, nagymozgás, 
összerendezett mozgás fejlesztése 
 
Feladat: magasugrás 
technikájának megerősítése 
gyakorlással, versenyszellem 
erősítése a sorversenyeknél 
 
Módszer: bemutattatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: udvar berendezései, 
tárgyai, magasugróléc, bóják 
 

Fejlesztő:  
Horgászos játék 
 
 
 
Montessori:  
Jelzőtáblák készítése 

Montessori 

rajzsablonjai 

felhasználásával, 

körberajzolásával 

 
 
Anyanyelvi:  
Repül a, repül a… c. 
játék 
Megy a hajó a 
Dunán… 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 23. - 27. piros nagycsoport 

Zenei nevelés 
(Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés  

(Matematikai nevelés) 

Mozgás - testnevelés 
 

Játék 
Fejlesztő, Montessori, 

anyanyelvi 
Anyag: Dalismétlés: 
 
A, Bé, Cé, Dé...ÉNO 22. 
Dolgozni, szaporán.... ÉZO 275. 
Kedves óvodám… ÉZO 318 
Beültettem kiskertemet...            
Náné, Náné rokona.... 
Elvesztettem....  ÉZÓ 86. 
 
Cél: művészeti, esztétikai nevelés 
zenei élménynyújtással 
 
Zenei feladat: Különböző 
mozgásformák, térformák 
gyakorlása,  ritmushangszerek 
használatával egyenletes lüktetés és 
ritmus érzékeltetése 
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbotok, triangulum 
 
Zenehallgatás: Egyszer 
régen....CD-ről 

Anyag: Halmazok képzése, ítéletek. 
Összehasonlítás tulajdonságaik 
szerint 
Halmazok képzése szín, forma, 
nagyság szerint. 
 

Cél: matematikai képességek 
fejlesztése, matematikai fogalmak 
megerősítése 
 
Feladat: Vizuális memória fejlesztése 
a soralkotás során 
Melyik nem illik a sorba? – játék 
„Folytasd a megkezdett sort!” 
 
Játékos cselekedtetések logikai 
készlettel 
 
Módszer: utasítás, gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
differenciálás, játékos cselekedtetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: logikai készlet elemei, 
síkidomok 

Anyag: Magasugrás 
nekifutásból, elrugaszkodás 1 
lábról 
 
Lábizomzatot erősítő 
gyakorlatok 
 
Versengések: sorversenyek 
 
Cél: állóképesség, nagymozgás, 
összerendezett mozgás 
fejlesztése 
 
Feladat: magasugrás 
technikájának megerősítése 
gyakorlással, versenyszellem 
erősítése a sorversenyeknél 
 
Módszer: bemutattatás, 
gyakorlás, hibajavítás, értékelés, 
ellenőrzés, differenciálás 
 
Eszköz: udvar berendezései, 
tárgyai, magasugróléc, bóják 

Fejlesztő játék:  
Állatos társasjáték, 
memorik, párosító 
játékok 
 
 
 
 
Montessori:  
Környezetvédelmi 
album bővítése védett 
állatok képeivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Barchoba játék 
állatokról 

 
 
 
 
 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Külső világ tevékeny megismerésére 
nevelés  

(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Kicsik voltunk, nagyok lettünk, 
hívogat az iskola…” 
 
Cél: Tanévzárásra, óvodai ballagásra 
ráhangolódás - távlati cél, érzelmi nevelés, 
 
Feladat: Tanévzárás- ballagás 
hangulatának előkészítése, közös 
beszélgetések, képolvasások, 
élménybeszámolók óvodai életünkről 
 
Módszer: szemléltetés, beszélgetés, 
képolvasás- fényképnézegetések a kis és 
középső csoportos óvodai életünkből, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: fényképek, képek 
 

Anyag: Meghívó készítés a Tanévzáró- 
Ballagó műsorra 
 
Technika: kézimunka 
 
Cél: sablonrajz, vágás, ollóhasználat 
technikájának megerősítése, finommotorika, 
szem- kéz koordináció fejlesztése 
 
Feladat: gyakorolják a sablon pontos, precíz 
körberajzolásával a házforma kialakítását, 
majd vágják körbe a vonalon a kialakított 
formát.  
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, javaslattétel, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés, 
differenciálás (eszközbeli) 
 
Eszköz: viaszos vászon, műszaki rajzlap, 
ceruza, olló, szemetes gyűjtő vödör  
 
 
 

Anyag: Móra Ferenc: Zengő ABC 
– vers ismétlése 
 

Cél: tanult vers szövegének 
megtanulása, rögzítése, iskolára 
való felkészülés elősegítése a vers 
segítségével 

Feladat: szöveg gyakorlása, pontos 
elsajátítása 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: Montessori betűsablonok 

 

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: Dalismétlés: 
 
A, Bé, Cé, Dé...ÉNO 22. 
Dolgozni, szaporán.... ÉZO 275. 
Kedves óvodám… ÉZO 318 
Elvesztettem....  ÉZÓ 86. 
Kellene szép kert... ÉZO 246. 
Somvirág...... 
 
Cél: művészeti, esztétikai nevelés 
zenei élménynyújtással 
 
Zenei feladat: Különböző 
mozgásformák, térformák 
gyakorlása,  ritmushangszerek 
használatával egyenletes lüktetés és 
ritmus érzékeltetése 
 
Módszer: magyarázat, bemutatás, 
gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, 
hibajavítás, értékelés 
 
Eszköz: ritmusbotok, triangulum 
 
Zenehallgatás: Egyszer régen....CD-
ről 

 Anyag: Magasugrás nekifutásból, 
elrugaszkodás 1 lábról 
 
Lábizomzatot erősítő gyakorlatok 
 
Versengések: sorversenyek 
 
Cél: állóképesség, nagymozgás, 
összerendezett mozgás fejlesztése 
 
Feladat: magasugrás technikájának 
megerősítése gyakorlással, 
versenyszellem erősítése a 
sorversenyeknél 
 
Módszer: bemutattatás, gyakorlás, 
hibajavítás, értékelés, ellenőrzés, 
differenciálás 
 
Eszköz: udvar berendezései, tárgyai, 
magasugróléc, bóják 
 

Fejlesztő:  
Iskolás szerepjáték 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Környezetvédelmi 
album bővítése védett 
állatok képeivel 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Szógyűjtések: „Mondj a, 
b, l, m…- el kezdődő 
szavakat!” 

 

 


