
 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

2022. május 30. – június 3. Zöld kiscsoport 
 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Készülődés a tanévzáróra 

Cél: Az év során tanult dalok, versek 

és mondókák felelevenítése. 

Tánclépések gyakorlása. 

Feladat: Aktív részvétel a 

gyakorlásban, bátor szereplés. 

Módszer: beszélgetés, szemléltetés, 

példamutatás, differenciálás, 

segítségadás, hibajavítás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: fejdíszek, bábok, zene 

lejátszó 

 

 

Anyag: Fagyi  
 
Technika: ragasztás 
Cél: vizuális fantázia fejlesztés, 

finommotorika, szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

Feladat: különböző formák ragasztása 

az előre kivágott fagyi formára 

Módszer: magyarázat, bemutatás, 

szemléltetés, differenciálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Differenciálás: igény és szükség 

szerinti segítségnyújtás 

Eszköz: viaszos vászon, színes minták, 

rajzlap, pálca, ragasztó  

 

Anyag: A répa (orosz mese, ism.) 
 
Cél: Irodalmi élménynyújtás 
 
Feladat: a mese történetének, 
cselekményének, szereplőinek felelevenítése, 
tanulság kiemelése 
 
Módszer: bemutatás, szemléltetés, ellenőrzés, 
értékelés, segítségnyújtás, differenciálás 
 
Eszköz: fa mesefigura illusztráció 
 

Anyag: A három kiscica- ismétlő mese  

Cél: irodalmi élménynyújtás, mese hallgatóvá 

nevelés, szókincsbővítés 

Feladat: A már ismert mese felidézése, közös 

mesélés 

Módszer: előadás, bemutatás, képolvasás, 

ellenőrzés, értékelés 

Megjegyzés:   

 

 
 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  

 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: A tanévzáró műsorra 

betervezett dalos játékok és 

mondókák ismétlése, megerősítése 

a tanév anyagából.  

Tánclépések gyakorlása 

Cél: bátor éneklésre szoktatás, 

törekedjenek szép, tiszta 

énekhanggal visszaadni a dalok, 

dalos játékok dallamát.  

Zenei feladat: Ritmusfejlesztés: 

egyenletes lüktetés érzékeltetése 

játékos utánzó mozdulatokkal. 

Módszer: bemutatás, szemléltetés, 

ellenőrzés, értékelés, gyakorlás, 

segítségnyújtás, hibajavítás, 

differenciálás 

Eszköz: dalos játékok eszközei, 

fejdísz 

Eszköz: a dalos játékok kellékei, 

fejdíszek, ritmusbotok 

 Anyag: Mászások fel-le az udvar 
eszközein 
 
Cél: nagymozgás és 
finommotorika fejlesztés. A 
mászás és mélyugrás 
technikájának gyakorlása, 
erősítése 
 
Feladat: testséma fejlesztés,  
- szem-kéz, szem-láb koordináció 
a mászáson alapuló 
gyakorlatoknál, kézügyesség 
fejlesztése az eszköz használattal, 
térpercepció fejlesztése, térirányok 
követése. 
 
Játék: Farkinca fogó 
 
 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: szalag minden gyermek 

részére 

Fejlesztő:  

Hajóépítés duplóból 

 

 

Montessori: 
sóban rajzolás 
 
 

 

 

Anyanyelvi: 
Szógyűjtések a nyárral 
kapcsolatban 

Megjegyzés:   

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2022. június 6. – június 10. Zöld kiscsoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

 

 

 

 

 

 

Pünkösd hétfő 

 

Anyag: Nyári színezők tetszőleges 

technikaválasztással 

Cél: Eddig megismert technikák 

gyakorlása, alkotás örömének átélése 

Feladat: Saját képességek, erősségek 

felismerése, technikák gyakorlása 

Módszer: önálló munka, differenciálás, 

értékelés 

Eszköz: színes ceruzák, zsírkréták, 

filctollak, vízfesték, olló, színespapírok, 

ragasztó 

Anyag: Szepes Mária: A zsiráfot nem lehet 

becsomagolni 

Cél: Szövegértés fejlesztése, 

fantáziafejlesztés 

Feladat: Mesehallgatás, majd beszélgetés a 

meséről 

Módszer: mese 

Eszköz: - 

Anyag: Őri István: Nyárköszöntő (ismétlés) 
 
Cél: Memóriafejlesztés, közösségi nevelés 

Feladat: Vers memorizálása és közös 

elszavalása 

Módszer: Bemutatás, gyakorlás, 

differenciálás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: - 

Megjegyzés:   

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Ismétlés 

Ez a nóta, nóta… 

Cél: Memóriafejlesztés, közösségi 

nevelés, élménynyújtás 

Feladat: Egyesével mondjanak 

egy-egy kedvenc dalt, amit közösen 

elénekelünk, vagy eljátszunk. 

Módszer: : bemutatás, 

szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 

gyakorlás, segítségnyújtás, 

hibajavítás, differenciálás 

Eszköz: labda 

 Anyag: Mozgásos játékok-

ismétlés (udvar) 

Cél: Élménynyújtás, közösségi 

nevelés 

Feladat: Az eddig tanult játékok 

felidézése, közös mozgásos játék 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, 

megerősítés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: karikák, varázszsőnyeg, 

labdák 

Fejlesztő:  

Közös társasjátékozás 

 

 

Montessori: 
Valamennyi Montessori 

játék ismétlésével, 

gyakorlásával 

szabálytudatuk erősítése 

 

 

 

Anyanyelvi: 
Egy levegővétellel –
hosszú kilégzéssel 
hangok gyakorlása  
 
Légzőgyakorlatok 

Megjegyzés:   

 

 



 

 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2022. június 13. – június 17. Zöld kiscsoport 

 

Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 

Anyag: Tanévzáró 

Cél: Közös játékok a szülőkkel, 
összetartozás erősítése. 
 
Feladat:  Az év során tanult dalok, 
mondókák és versek előadása az 
évzáró műsoron, bátran merjenek 
szerepelni. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
megfigyelés, megfigyeltetés, játékos 
cselekedtetés, ellenőrzés, dicséret 
 
 
Eszköz: a versek hívóképei, fejdíszek, 
kézműves foglalkozáshoz eszközök 
 

 

 

 

 

 

 

 

Év végi kirándulás: Tropicarium 

Anyag: A gomba alatt - ismétlő mese 

Cél: a mese iránti érdeklődés felkeltése, 

szókincsbővítés 

Feladat: érzelmi, erkölcsi nevelés: a szeretet 

és összetartás jó példájának megláttatása a 

mese történetében 

Módszer: előadás, bemutatás, bábozás, 

ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: a mese szereplőinek képei 

Anyag: A három kiscica- ismétlő mese  

Cél: irodalmi élménynyújtás, mese hallgatóvá 

nevelés, szókincsbővítés 

Feladat: A már ismert mese felidézése, közös 

mesélés 

Módszer: előadás, bemutatás, képolvasás, 

ellenőrzés, értékelés 

Megjegyzés:   

 

 
 



 
 
 
 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
 

Zenei nevelés Matematika Testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanap 

  

 

 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanap 

Fejlesztő:  

Hajóépítés duplóból 

 

 

Montessori: 
sóban rajzolás 
 
 

 

 

Anyanyelvi: 
Szógyűjtések a nyárral 
kapcsolatban 

Megjegyzés:    



 

 


