
Tematikus terv 2022. október Kék középső csoport 
 

 Külső világ tevékeny 
megismerésére 

nevelés 
Környezeti nevelés 

Külső világ tevékeny 
megismerésére nevelés 

Matematika 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 
 

Zenei nevelés 
Ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Irodalmi nevelés 
Verselés, mesélés 

 

 
Mozgás -Testnevelés 

1. hét Állatok és az ősz - 
Állatok Világnapja 

Mennyiségek 
összehasonlítása 
becsléssel, 
összeméréssel, 
magasabb, alacsonyabb, 
ugyanolyan magas, 
sorszámnév 

Préselt levelekből süni, 
teknősbéka, madár, 
lepke - kép készítése 

Egyél libám...  ÉNO 86  
 
Képességfejlesztés: 
egyenletes lüktetés 
járással, tapssal 
kisérve 
 

Mese a falánk 
tyúkocskáról – Gy.Sz 
110. o. 
 
Állatos rajzfilm 
megtekintése - 
Vízipók epizódok 
 

Csúszás, mászás, 
eszköz csúztatás. 
Járás és futás 
gyakorlatok 
akadály 
kerülésével. 
 
 

2. hét Ősz  
- színek 
- időjárás 
- öltözködés 
 

A körülöttük lévő 
környezetben 
(Királyhágó tér) 
matematikai 
alapfogalmak, 
összefüggések 
megfigyelése játékos 
formában (kisebb-
nagyobb; több – 
kevesebb - ugyanannyi; 
magasabb – 
alacsonyabb) Számlálás. 
 

Őszi színek, alakzatok 
- levelek erezetének 
satírozása különféle 
színű zsírkrétával 
- dobozban felületfestés 
gesztenyékkel 

Kis kacsa - kifordulós 
(békés m-i változat) 
 
Kfelj: egyenletes 
lüktetés járással és 
tapssal dalon, 
mondókán  
 

Szutyejev: A gomba 
alatt (Süni Szöv.gy.) 
 
Őszi mondókák: 
Egy kis huncut 
szélgyerek  
Kinézek az ablakon… 
 

Futás, kúszás, 
csúszás közben 
bújás, 
akadályátlépés 
(körkötél különböző 
magasságban) 
Futásgyakorlatok 
különböző 
akadályokon át 
 

3. hét Őszi zöldségfélék – 
őszi kerti munka, 
gereblyézés, 
levélsöprés. 
 

Halmazok bontása 
részhalmazokra. 
Halmazok 
számosságának 
megállapítása. 
Tőszámnév 4-ig. 
 

Sárgarépa, fehérrépa 
mintázása. 
 

Itt a köcsög....  ÉNO 
38. 
 
Kfejl: halk – hangos 
énekhanggal 

Veress Miklós: 
Vasárnapi Utazás 

 
Mese a falánk 
tyúkocskáról – Gy.Sz 
110. o. 

Csúszás, mászás, 
kétkezes 
alsódobás. 
Babzsák 
gyakorlatok 
állásban, ülésben. 
 

4. hét Barátaink az állatok.   
 

Ki ér előbb a tóhoz? – 
játék 
- a választott állat jegyei, 
mozgása, lépéseinek 
hossza, lábainak száma 
stb) 

Ősz  
- őszi képek (esernyő, 
tök, gomba, állatok 
színezése, festése 
- levéllenyomat 
készítése gyurmába 

Fáj a kutyámnak a lába 
ÉNÓ. 29. 
 
Kfejl: Ütőhangszerek 
(mondókán, dalon) – 
egyenletes tempó 
tartása 

Aranyosi Ervin: Az 
egér és az alma 
(mesehallgatás) 
 
Móra F: Zengő ÁBC  
Állatkerti séta 
(diavetítés) 

Járások, futások. 
Változatos 
mozgásformákkal 
állatok 
mozgásának 
utánzása.  



 


