
 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2021. május 02-06. Sárga középső csoport  
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: 1. Madarak és fák napja 

Cél: A természethez fűződő pozitív viszony 

alakítása, elmélyítése. A közelgő környezeti 

ünnepre való érzelmi felkészítés. 

Feladat: Ismerkedjenek meg a hazai 
madárfajokkal (el költöző, itthon telelő), a 
természet szeretetére, tiszteletére nevelés.  
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, játékos cselekedtetés, 

differenciálás, dicséret 

 

Eszköz: képek, IKT eszköz, madaras poszter  

Anyag: Gólya fészek készítése gólyával  

Cél: Esztétikus alkotások létrehozása 

Feladat: vágás-ragasztás technikák 
alkalmazásával tudjanak képet alkotni. 
Erősödjön, színérzékük, formaérzékük.  
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás.  
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 

Eszköz: viaszos vászon, ollók, 

ragasztók, színes papírok- bordó, fehér, 

barna, fekete, kék stb  

  

 

 

Anyag: Fecske meg a szalmaszál  
 
Cél: hangolódás a közelgő 
környezeti ünnepre 
 
Feladat: a mese mondanivalójának 
felismertetése, szókincsük bővítése, 
érzelmeik alakítása  
 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: IKT eszköz  
 

Pizsamás nap  

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 

Pizsamás nap  
 
 

Anyag: Tőszámnév 

 

Cél: a gyermekek matematikai 

ismereteinek bővítése, önálló 

gondolkodás elősegítése. 

 
Feladat: Tapasztalják, hogy a 
hozzátevésnél mindig nő a 
halmaz elemeinek száma, 
elvevésnél csökken. 
Számképek, mennyiségek 
felismerésének, azonosításának 
gyakorlása. Szem- kéz 
koordináció fejlesztése a 
munkalapoknál. 
 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: Mini-mat eszközei 

Anyag:  
Mászások, fel – le, lépések 
különböző szerekre, 
egyensúlyozó gyakorlatok   
 
Cél: Egyensúlyérzék fejlesztése,  
 
Feladat: nagymozgás, szem-kéz, 
szem-láb koordináció fejlesztése, 
térirányok követése, testséma 
fejlesztés, a mászás, fel-lelépések 
technikájának gyakorlása,  
a különböző eszközökön való 
mozgások gyakorlása, 
megerősítése. 
 
Módszer: gyakorlás, bemutatás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, segítségnyújtás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: ugrószekrények, padok, 

zsámolyok, bordásfal, létra, 

csúszda  

 
Játék: „Róka bosszantó” 
fogójátékok  
 

Játék: 

Madarak vagyunk – 

gólya, fecske, varjú, stb. 

 

Montessori: 

Madáretetős, négy 

évszakos montessori 

fejlesztő játékok  

 

 

Anyanyelvi: 

Milyen madár vagyok? - 

fejtörők 

 

Megjegyzés:    

 
 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 09.- 13. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés- 

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Madarak, fák napja  
Kirándulás a Martinovics-hegyre (helyszíni 
foglalkozás) 
Cél: szerezzenek közvetlen tapasztalatokat a 

Martinovics-hegy természeti növény- állatvilágáról. 

Feladat: Figyeljék meg a látott fák, madarak külső 

jegyeit, jellemzőit, természetes közegét. 

Környezetvédelem: Halljanak azok 

hasznosságáról, szerepéről- védő, óvó 

környezettudatos magatartásra szoktatás. 

Gyakorolják a közlekedési szabályok betartását az 

utazás során, ismerkedjenek a túrázás 

szabályaival a természetjárás közben. 

Módszer: megfigyeltetés, szemléltetés, 

képolvasás, beszélgetés, élménybeszámoló, 

ismeretnyújtás, tapasztalatszerzés, játékos 

cselekedtetés, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: képek, ismeretterjesztő képes könyvek 

madarakról, fákról, távcső. 

 

 Anyag: Fák, madarak, virágok 

készítése só-liszt gyurmából síkban 

és térben 

Technika: kézimunka  
Cél: síkban és térben is tudjanak 
alkotásokat létrehozni 
Feladat: Figyelem, 

megfigyelőképesség fejlesztése 

Szem – kéz koordináció, 

Finommotorika 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: színezett só-liszt gyurma, 

rajzlap, 

 

 
 

Anyag: Nyakigláb, Csupa háj, 
Málészáj új mese 
Cél: az új mese bemutatása  
Feladat: Érzelmi, esztétikai 
nevelés. A mese humorának, 
emberi jellemek megismerése, 
külső tulajdonságok megéreztetése 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: bábok 
 

Anyag: Tamkó Sirató K.: Darázs 
garázs új vers 
Cél: A gyermekek érzelmi, értelmi 
és erkölcsi fejlődésének elősegítése 
az élmények segítségével. 
Feladat: a vers szövegének 
megerősítése, párbeszédes részek 
gyakorlása. Szép előadásra, 
szereplésre késztetés. 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: képek, darázs báb 
 

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: Boglya tetején… Koszorú, 

koszorú…  

Este a hegyre felmentem… 

Cél: zene szeretetére nevelés, 

zenei képességek fejlesztése. 

Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 

ritmus érzékeltetése hangszerekkel 

az ismert dalokon keresztül 

Zenehallgatás: Mi szél hozott kis 
futár - óvónői ének 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, 
értékelés 
 
Eszköz: hangszerek (triangulum, 

csörgők, cintányér, ritmusbot, dob) 

 

 Anyag: Halmazok elemeinek 
csoportosítása tulajdonságaik 
szerint 
Halmazok összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint: szín, 
alak, helyzet, nagyság… 
Cél: A hozzátevés, elvevés, 
ugyanannyivá tétel 
műveleteinek gyakorlása, 
megerősítése a matematikai 
játékos cselekedtetés során. 
Feladat: Több, kevesebb, 
ugyanannyi megállapítása 
becsléssel, számlálással. 
Kisebb, nagyobb, ugyanakkora 
megállapítása becsléssel, 
összeméréssel. 
Módszer: játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, számlálás, 
gyakorlás, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: logikai készlet elemei, 
munkalap, feladatlap 

Anyag: Függésben lengés, 
leugrás, lajhárfüggés 
 
Cél: Szem-kéz koordináció, 
testséma fejlesztése. Verbális 
fejlesztés: lábkulcsolás, 
lajhárfüggés. 
 
Feladat: Szem- kéz 
koordináció fejlesztése 
függésben bordásfalon. 
Testséma fejlesztése egymás 
azonos testrészeinek 
összeérintésével. 
 
Módszer: utasítás, 
gyakorlás, megerősítés, 
dicséret, ellenőrzés, 
értékelés, differenciálás, 
hibajavítás 
 
Eszköz: kötél, bordásfal, 
létra 

Játék: 

 „Fa játék” a 
természetben 
„Természetjárók 
vagyunk” 
 

 

 

Montessori:  

Madaras puzzle 

 

 

 

 

Anyanyelvi:  

Hangutánzó játékok: a 
madarak hangjának és 
mozgásának utánzása. 
 

Megjegyzés:    

 

 
 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2022. május 16-20. Sárga középső csoport  
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Méhek világnapja  

Cél: Méhek megismerése, szerepük 

fontossága a környezetünkben.  

Feladat: Mindenki mesélje el saját szavaival, 
hogy milyen élményei voltak a méhekkel, 
mézzel kapcsolatban. Méhek és a környezet 
kapcsolatának megértetése.  
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 

szemléltetés, bemutatás, játékos cselekedtetés, 

differenciálás, dicséret 

 

Eszköz: különféle eszközök a méhészkedéssel 

kapcsolatban, képek, méz, kanál, terítő, IKT 

eszközök,  

Anyag: Méh készítése  

Cél: Esztétikus alkotások létrehozása 

 
Feladat: Vágással, ragasztás 
technikájával készítsenek méhecskét.  A 
gyakorlása során erősödjön 
díszítőérzékük, színérzékük, 
formaérzékük.  
 
Differenciálás: igény és szükség szerinti 
segítségnyújtás, szóbeli irányítás.  
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 

Eszköz: viszos vászon, ollók, spatula, 

ragasztók, sárga, fekete, fehér papír, 

filctoll  

 

 

Anyag: Móra Ferenc: 
Nyughatatlan méhecske – mese  
 
Cél: a mese mondanivalójának 
felismertetése 
Feladat: szókincsbővítés, olvasóvá 
nevelés, érzelmi nevelés. 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: IKT eszközök  
 

Anyag: Vágföldi Júlia – 
Méhecske – vers  
 
Cél: a vers szövegének rögzítése  
Feladat: szókincsbővítés, rövidtávú 
memória fejlesztése, emlékezet 
fejlesztés  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: fejdísz 
 

 

 

  

 
 
 

https://www.poet.hu/szerzo/Vagfoldi_Julia


 
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: Ismétlés  

Boglya tetején… Koszorú, 

koszorú…  

Este a hegyre felmentem… 

Cél: zene szeretetére nevelés, 

zenei képességek fejlesztése. 

Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 

ritmus érzékeltetése hangszerekkel 

az ismert dalokon keresztül 

Zenehallgatás: Mi szél hozott kis 
futár - óvónői ének 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, differenciálás, 
értékelés 
 
Eszköz: hangszerek (triangulum, 

csörgők, cintányér, ritmusbot, dob) 

 

Anyag: Szimmetrikus alakzatok 
felismerése, előállítása. 
Halmazok elemeinek 
csoportosítása tulajdonságaik 
szerint. 
 
Cél: szimmetrikus ismeretek 
gyakorlása, megerősítése. 
 
Feladat: finommotorika 
fejlesztése a rajzolás és vágás 
közben. Alaklátás fejlesztése, 
különböző alakzatok, formák 
felismertetése, előállítása. 
Testséma fejlesztés: testrészek 
ismerete, azonosítás 
tükörgyakori átokkal. 
 
Módszer: bemutatás, 
magyarázat, játékos 
cselekedtetés, hibajavítás, 
motiválás differenciálás, 
ellenőrzés, értékelés, becslés, 
számlálás, differenciálás, 
gyakorlás. 
 
Eszköz: csoportszoba játékai, 
eszközei, piros rudak. 

Anyag: 
Bújások, mászások különböző 
szerek alatt,  
akadályok átlépése járások, 
futások közben  
 
Játék: futójátékok akadályok 
átlépésével (Tyúkanyók a 
fészekben, békák a tóban, 
Mókusok ki a házból) 
Cél: bújás, mászás, átlépések 
különböző akadályok felett 
technikájának gyakorlása, 
megerősítése. 
Feladat: testséma fejlesztés 
-szem-kéz, szem-láb 
koordináció, nagymozgás 
térpercepció fejlesztés. 
 
Módszer: gyakorlás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, bemutatás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: ugróléc, létra, szék, 

henger, építőelemek, babzsák 

 

Játék: 

 
Méhfogó  

 

 

Montessori:  

Növény és állat formájú 

kirakó  

 

 

 

Anyanyelvi:  

Méh hangjának 
utánzása  
Méhekkel, mézzel 
kapcsolatos találós 
kérdések  

Megjegyzés:    

 



 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. május 23.- 27. Sárga középső csoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés- 

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Tavasz rendszerező 
- Tavaszi természet és időjárás, 
- tavaszi öltözködés, 
- tavaszi kerti munkák, tavaszi virágok, 
- tavaszi zöldségek 
Cél: a tavaszról szerzett ismeretek 
rendszerezése, megerősítése, ismeretek 
elmélyítése. 
Feladat: Szókincsbővítés a beszélgetések, 
élménybeszámolók, képolvasások során. 
Verbális fejlesztés: szókincsbővítés, összefüggő 
beszédre, gondolataik érthető kifejtésére 
késztetés. Önfegyelem, beszédfegyelem 
erősítése. 
Módszer: szemléltetés, képolvasás, 
beszélgetés, élménybeszámoló, játékos 
cselekedtetés, tapasztalatszerzés, ismeretek 
megerősítése, rendszerezése, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: képek a tavaszi természetről, kerti 
munkákról, virágokról, zöldségekről, tavaszi 

ruhadarabok 

 Anyag: Tavaszi kép készítése 

Technika: festés 
Cél: vidám, színes képek készítése 
Feladat: Figyelem, 

megfigyelőképesség fejlesztése 

Szem – kéz koordináció, 

Finommotorika fejlesztése 

Differenciálás: igény és szükség 
szerinti segítségnyújtás, szóbeli 
irányítás.  
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, megerősítés, 
differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: rajzlap, festékek, terítő, 

ecset, 

 

 

Anyag: Vágföldi Júlia – Méhecske 
– ismert vers  
 
Cél: a vers szövegének rögzítése  
Feladat: szókincsbővítés, rövidtávú 
és hosszútávú memória fejlesztése, 
emlékezet fejlesztés  
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ellenőrzés, értékelés 
 

Eszköz: fejdísz 
 

Anyag: Tamkó Sirató K.: Darázs 
garázs versismétlés 
Cél: A gyermekek érzelmi, értelmi 
és erkölcsi fejlődésének elősegítése 
az élmények segítségével. 
Feladat: a vers szövegének 
megerősítése, párbeszédes részek 
gyakorlása. Szép előadásra, 
szereplésre késztetés. 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: képek, darázs báb 
 

Megjegyzés: 

 

  

 
 

https://www.poet.hu/szerzo/Vagfoldi_Julia


 
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: Gyermeknapi majális az 

udvaron, a Toppantó foglalkozáson 

bemutatott dalokkal 

Cél: A gyerekek bevonása a 

dalosjátékok eljátszásába és a 

néptánc lépéseinek megismerése 

Zenei feladat: 

Hallásfejlesztés: halk- hangos 

érzékeltetése énekelve és 

hangszerhasználattal. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, 

megerősítés, ellenőrzés, értékelés 

Zenehallgatás: népdalcsokor 

Eszköz: szükséges kellékek, 

eszközök, fejdíszek 

Anyag: Halmazok rendezése 
számosságuk szerint. 
Számlépcső. 
Cél: Matematikai ismeretek 
megerősítése 
Feladat: - Számlépcső 
megismerése, kialakítása, 
- Sorszámlálás, sorszámnevek 
gyakorlása, megerősítése 
- Több, kevesebb, ugyanannyi 
megállapítása becsléssel, 
számlálással a matematikai 
játékos tevékenységek során 
Módszer: szemléltetés, 
bemutatás, magyarázat, 
gyakorlás, játékos 
cselekedtetés, 
tapasztalatszerzés, 
megfigyeltetés, hibajavítás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz:  
Montessori: Barna hasábsor, 
 

Anyag: Fel-lemászások az 
udvar eszközein, 
mászókákon, Egyensúlyozó 
járás a homokozó szélén, 
Fogójátékok 
Cél: nagymozgás fejlesztés, 
kar és lábizomzat erősítése, 
egyensúlyérzék, testséma, 
térpercepció fejlesztése 
Feladat: az udvari 
eszközökön való fel és 
lemászások, 
egyensúlyozások és annak 
megfelelő technikájának 
megerősítése 
Módszer: gyakorlás, 
magyarázat, megerősítés, 
hibajavítás, bemutatás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: az udvarunk 
berendezési tárgyai, eszközei 

Szimulációs játék: 
„Tavaszi élmények 
eljátszása” (kerti munka, 
kirándulás, tavaszi 
piac…) 
 
 
Montessori: 
„Négy évszak” kirakóból 
a tavasz és a nyár 
puzzle 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Szógyűjtések: Mi jut 
eszedbe a tavaszról? 
(Mondj tavaszi virágokat! 
Zöldségeket! Mondj 
tavaszi 
ruhadarabokat!...) 

Megjegyzés:    

 

 


