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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 

1-2. 
hét 

„Süni 
óvodások 
lettünk” 
A Süni 
Óvodákba és 
csoportunkba 
való tartozás 
pozitív 
érzésének 
kialakítása a 
csoporttársakkal 
és felnőttekkel. 
 

Számlálgatások 
tetszés szerint, 
különböző 
játékeszközökön 
(pl.: babák, kockák, 
autók, vonatok, 
golyók, 
babakonyhai 
edények.. stb.)  

Sündisznócska szúr a 
tüskéd… új mondóka 
Egyedem – begyedem 
bébicske… 
Höcögtetők: Hóc, hóc 
katona… 
Gyí, te paci…, Gyí paci 
paripa… 
Tenyérjáték: Áspis, 
kerekes… 
Táncoltató: Cini - cini 
muzsika… Sünis 
mesék, versek 
meghallgatásra                                                   

A bölcsődéből érkezett 
gyermekek által ismert 
dalok énekelgetése, 
megerősítése  
Pl.: Csiga biga told ki…  
Csiga biga gyere ki… 
Süss fel Nap… 
Sétálunk, sétálunk… 
Esik az eső...  
Tente baba, tente…  
                                                                 
Süni induló 
énekelgetése által a 
csoporthoz, óvodához 
való tartozás erősítése.        
 

Udvaron – tetszés 
szerinti firkálgatások 
homokba, földre, 
krétarajz aszfaltra, 
udvari fali táblára. 
Csoportszobában - 
firkálás, rajzolás, 
papíron,  
előre megrajzolt jelek 
beszínezése.                                          

Mozgás 
megszerettetése, 
mindennapi 
mozgásigény 
kielégítése az 
udvaron, a 
csoportszobában 
és a 
tornateremben.  
Mindennapos 
testnevelés 
bevezetése, 
játékos utánzó 
mozgások 
megismerése. 
 

3-4. 
hét 

Óvodánk – 
óvodánk 
csoportjai, 
helységei, az 
óvoda 
dolgozói, a 
felnőttek 
munkái 
Ismerjék meg az 
óvoda 
helységeit, 
dolgozóit, a 
felnőttek 
munkáit. 
 

Játékeszközök  
(pl.: építőkockák, 
gyöngyök) 
összehasonlítása 
szín, méret, forma 
szerint. Kisebb - 
nagyobb és  
több -kevesebb 
megállapítsa a 
közös 
játéktevékenységek 
során 

Versek, mondókák 
ismétlése: 
Sündisznócska szúr a 
tüskéd…, Egyedem – 
begyedem bébicske… 
Höcögtetők 
ismétlése: Höc, höc 
katona…, Gyí, te 
paci…, Gyí paci, 
paripa… 
Tenyérjáték: Áspis, 
kerekes… 
Táncoltató: Cini - cini 
muzsika…   
Süni Dini nagy napja- 
mesehallgatás                                                                       

Különböző 
játéktevékenységekhez 
kapcsolódó 
mondókázások, 
énekelgetések, 
ritmusérzék 
fejlesztéssel- 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetéseével  
 

Egyenes vonalak 
rajzolása - ház, 
/óvodánk/, nap 
sugarai, eső, kerítés, 
fű, fa, sín…       
 
Érdeklődésük 
felkeltése a változatos 
tevékenységekhez     
 
Mintázás különböző 
formákkal. Ismerkedés 
a gyurmával és a 
gyurmázáshoz 
szükséges 
eszközökkel. 

Járások, futások, 
mászások… 
játékos utánzó 
gyakorlatok 
megismerése, 
gyakorlása 
(Pl.: gólya, kutya, 
cica, madár, 
medve).       



 


