
Tematikus terv 2022. szeptember Piros kis-középső csoport 

 Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Környezeti nevelés 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 

Irodalmi nevelés 
Verselés, mesélés 

Zenei nevelés 
Ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Mozgás - Testnevelés 

1. 
hét 

Piros kis-középső 
csoportosok 
lettünk. Ismerkedés 
az új 
csoportszobával, új 
gyerekekkel, új óvó 
nénivel 
 

Gyakorlás a 
folyamatos az 
óvodai élet 
mindennapi 
tevékenységei 
során. 
Építés: formai 
sajátosságok - 
magas, alacsony, 
stb. 
Játék: legnagyobb, 
legkisebb  
Munkajellegű 
tevékenység: 
rendrakás- játékok 
válogatása stb. 

Kormos István: 
Vackor elindul az 
óvodába 
Janikovszki Éva: 
Már óvodás vagyok 
 

Erdő, erdő gilice… 
A tanév során tanult dalok 
ismétlése:  
Süss fel nap…  
Esik az eső…  
Csiga biga…  
Én kis kertet…  
Kis kacsa fürdik…  

Szabadon 
választható rajz 
készítése 
 

Egyensúlyozó 
járások (udvari 
foglalkozás)  
Nagymozgás 
fejlesztés, 
egyensúlyérzék 
fejlesztése, 
lábizomzat 
erősítése. 

2. 
hét 

Újra együtt az 
óvodában 
Beszélgetőkörben 
való részvétel, 
nyitottság az új 
gyerekek 
megismerésére 
Játék: Kinek mi a 
jele? 
Diff.: A középsősök 
próbálják meg 
körülírni a jeleket, 
mint egy találós 
kérdésnél. 
Pl.: Kinek a jele egy 
lassú állat, aki 
hátán hordja a 
házát? 

Csoportban 
található új, 
matematikai játékok 
felfedezése. 
Érdeklődés 
felkeltése a 
matematika és a 
logikai játékok iránt. 
Játékszabályok 
értelmezésére és 
betartására való 
törekvés 
Diff.: Életkornak 
megfelelő játékok 
ajánlása. 

Régi kedvenc 
mesék 
Müller Péter Sziámi: 
Mi a jeled? 
Vers 
megszerettetése, 
könyvekkel való 
bánásmód 
kialakítása. 
Vershallgatás, közös 
könyvnézegetés. 
 

A csoport dalai: 
A gyerekek zene iránti 
érdeklődésének 
felkeltése, a mindennapi 
tevékenységeket kísérő 
dalok megismerése. 
(Pakolós-dal, Csendesítő-
dal, Altató stb.) 

Próbáld meg 
lerajzolni a jeled! 
A gyerekek 
jelenítsék meg a 
jelüket az általuk 
választott módon. 
Diff.: Színezzék ki 
az előre megrajzolt 
jelüket tetszőleges 
technikával. 
 

Torna az udvaron: 
Mozgás 
megszerettetése, 
mindennapi 
mozgás 
kielégítése, 
nagymozgások 
gyakorlása 
Utánzógyakorlatok 
megismertetése, 
játszása, 
mozgásos 
tevékenységre 
való buzdítás. 
 
 



3. 
hét 

Az őszi időjárás 
változásainak, a 
természetre, az 
élőlényekre 
gyakorolt 
hatásának a 
megfigyelése. 
A természet 
változásainak 
megláttatása, a 
természet 
szépségeinek 
kiemelése.  
 

Gyakorlás a 
folyamatos az 
óvodai élet 
mindennapi 
tevékenységei 
során. 
 

Osváth Erzsébet: 
Falevelek 
Mese: Devecsery 
László: Dani különös 
ötlete (részlet) 
 

Ismert dalok 
énekelgetése, ismétlése: 
Süss fel Nap..,  
Sétálunk, sétálunk..,  
Dombon törik…. 
Fújja szél…                                                         
Ilyen nagy az óriás…. 
Erdő, erdő gilice… 
 

Őszi fa készítése 
rajzolással és 
ragasztással 
 

Nagymozgások 
köralakban 
tárgykerüléssel 

4. 
hét 

Őszi időjárás, 
változások a 
természetben 
Vegyék észre, és 
előzetes tudásuk 
alapján sorolják fel 
az ősszel 
bekövetkező 
változásokat.  
Miért jó, hogy esik 
az eső? Kinek és 
minek jó az eső? 
Mi a legjobb az 
őszben? Mik az ősz 
kincsei? 
Nyár és ősz 
összehasonlítása. 

Halmazalkotás 
megadott szempont 
szerint 
Döntsék el, hogy az 
adott kép melyik 
évszakhoz tartozik. 
Tapasztalják meg, 
hogy van olyan, ami 
mindkettőre 
jellemző, azt tegyék 
a közös metszetbe. 

A gomba alatt c. 
mese 
 
Gyűlnek a felhők  
(integetés az ujjakkal) 
esik az eső 
(ujjbeggyel kopogás 
az asztalon ) kopog a 
jég (körömmel 
kopogás az asztalon ) 
dörög az ég (ököllel 
dobogás az asztalon ) 
villámlik 
(összecsapjuk a 
tenyerünket ) lecsap 
(két kézzel lecsapunk 
az asztalra ) kisütött a 
nap! (két kézzel félkört 
írunk le a levegőben ) 

Ősz szele 
zümmög…(zenehallgatás) 
Essél eső essél… (új 
mondóka) 
Esik az eső..(ism. dal) 
Csepp, csepp (ism. dal) 
 

Esős kép festése 
Diff.: A nagyobbak 
hajtogassák meg 
az esernyőt és 
ragasszák fel. 
Rajzoljanak embert 
alá, használják ki a 
rajzlap egész 
felületét, 
rajzoljanak 
hátteret. 
A kiscsoportosok 
előre készített 
elemekből 
alakítsák ki a 
képet. 

Egyensúlyozó 
járás vízszintes és 
rézsútos padon 
Diff.: köz.csop.: 
egyensúlyérzék 
fejlesztése 
akadályok 
átlépésével 
padon. 
Verbális 
fejlesztés: pad 
fölött, előtt, mögött 
–irányok. 
Kiscsop.: Járás a 
padon oldalsó 
kéztartással. 

 


