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 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 Nyári élményeim, 
játékaim szobában és 
szabadban” 
Nyári élményeim, 
játékaim szobában és 
szabadban” 
 

Építés homokból – 
homokvár 
(magas, alacsony, 
széles- mély-keskeny 
árok, kialakult formák 
megnevezése), 
melynek során 
matematikai 
fogalmakkal 
ismerkednek meg. 
 

Versek, mondókák a 
gyermekek kívánsága 
szerint ismert 
mozdulatokkal. 
 
A gyermekek 
kívánsága szerint  
- mesehallgatás 
 

Ismert dalok, 
mondókák, énekes 
játékok a gyermekek 
kívánsága szerint. 
 
Kfelj: Egyenletes 
lüktetés járással 
mondókán, dalon. 
 
 

Rajzolás bottal, vízzel 
és homokban 
elképzelés alapján 
Különféle mértani 
alakzatok 
kiegészítése – 
homokban bottal 
elképzelés alapján. 
Képalkotás. 
 

Járások, futások 
szabadon és jelre 
megadott 
mozdulatokkal 
valamint megadott 
irányban 
 
 

2. hét Nyári és kora őszi 
gyümölcsök 
zöldségek 
 

A körülöttük lévő 
környezetben néhány 
matematikai 
alapfogalom 
megfigyelése játékos 
formában (kisebb-
nagyobb; sok –kevés) 
A magas – alacsony 
matematikai fogalmak 
összefüggéseinek 
megismertetése. 
 

Ismert mondókák, 
versek a gyermekek 
kívánsága szerint 
mozgással kísérve. 
 
A három pillangó 
(magyar népmese) 
- mesedramatizálás 
 

Dalok, mondókák, 
énekes játékok a 
gyermekek kívánsága 
szerint. 
 
Kfejl: gyors – lassú 
mondókán 
 

Gyümölcs-, és 
zöldségformák formák 
válogatása és körül 
rajzolása aszfalt-
krétával egyénileg 
betonon 
Gyümölcsök és 
zöldségek rajzolása 
színesceruza, 
zsírkréta rajz (vágás 
képesség szerint) 
egyénileg asztalnál 
 

Mászás különböző 
tárgyakon és 
szereken. 
Kar-, és lábizomzat 
erősítő játékos 
gyakorlatok 
 

3. hét Őszi gyümölcsök 
(alma, körte, szőlő, 
szilva- a tavalyi tanult 
gyümölcsök 
felidézése 
 

Halmazok 
összehasonlítása 
tulajdonságaik szerint 
(szín, alak, helyzet). 
Halmazok képzése, 
ítélete 
 

Sebő Éva: Alma meg a 
kerti manó 
 
Nyulász Péter- Almát 
eszem Mondóka – 
Hüvelykujjam almafa… 
ism. 
 

Lipem - lopom… ÉZO 
202. 
 
Kfejl: dallamfelismerés  

„Nagymama befőttje” - 
Befőttes üvegbe 
nyomdázott alma 

 

Csúszás, mászás, 
eszközcsúsztatás 
 



4. hét Évszakokhoz kapcsolt 
ismeretek 
felelevenítése – udvar 
(nyár – kora ősz: 
változások, élőlények, 
időjárás, öltözködés, 
tevékenységek…)  
Játék: az aktuális 
évszakok puzzle 
kirakása a gyermekek 
előtt szétvágott 
képekből 
 

Számlálás 5-ig. 
Több-kevesebb 
megállapítása 
 halmazok képzése 
után (lányok-fiúk; 
nadrág-szoknya; 
 elkapott babzsákok 
szerint). 
Soralakítás jelzésre. 
 

Móricz Zsigmond: Iciri-
piciri  
- verses mese 
 
A répa (orosz 
népmese)  
 - mesedramatizálás 
 

Hej, a sályi piacon ÉNO 
90. 
 
Kfejl: halk –hangos 
gyakorlása tapssal és 
zenei eszközzel 
 

Őszi fa – közös 
munka 
Egymás mellett két 
fán szabadon 
dolgozhatnak 
festéssel, 
nyomdázással. 
- a fák törzsét, ágait 
(kis irányítással, de 
tevőleges segítség 
nélkül) tehetséges 
gyermekek önállóan 
festik 
 

Labdagyakorlatok  
 

 


