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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 Október 4. Az 
Állatok Világnapja 
Cél: Az állatokhoz 
való pozitív 
viszonyulás 
kialakítása, 
megerősítése. 
 

Halmaz alkotás 
állatokból.  
 különböző szempontok 
alapján, több-kevesebb 
megállapítása 
becsléssel. 

Vers és mese 
hallgatás: Gazdag 
Erzsébet: A kiskakas 
rézgarasa 
Mészöly Miklós: Az 
állatok beszélgetése 
Cél: Irodalmi élmény 
nyújtása                              
 
 

Mozgás fejlesztés:  
Új dal: Eresz alól:  
Dal ism: De jó a dió…, 
Csiga-biga…,Cirmos 
cica haj, Egy kis 
malac…, Tekeredik a 
kígyó…, Kis-kis kígyó 
 

Rajzolás 
Kedvenc állatom 
lerajzolása vagy, a 
mese szereplőinek 
kifestése 

Természetes 
mozgások 
gyakorlása 
babzsákkal 
 
Cél: 
Nagymozgások 
fejlesztése 
 

2. hét Őszi lombhullás 
Falevélgyűjtés az 
udvaron. Falevelek 
csoportosítása 
különböző 
szempontok szerint 
(szín, forma, 
nagyság). A 
legszebbek 
lepréselése. 

Falevelekből 
halmazalkotás 
különböző szempontok 
alapján, több-kevesebb 
megállapítása 
becsléssel. 

Vershallgatás, vers 
memorizálása 
 
Kovács Barbara: Levél 
a szélben 
 
Lukács Angéla: Ősz c. 
vers 
 
 

Új dal memorizálása, 
közös éneklés, dalos 
játék szabályainak 
megértése és 
betartása 
 
Ősz szele zümmög… 
Hova mész falevél… 
Kiszáradt a diófa … 
Lipem, lopom a 
szőlőt… 
  

Képalkotás 
Vagdossák be a seprű 
végét, ragasszák a 
lapra, díszítsék 
falevelekkel. 
 

Csúszás, mászás, 
eszközcsúsztatás 
szem – kéz, szem 
– láb koordináció 
fejlesztése 
sávokban 
mozgással, 
testséma 
fejlesztése: 
térirányok, 
alaklátás 
fejlesztése kis és 
nagy körforma 
bemozgásával. 

3. hét Őszi gyümölcs 

szüret (betakarítás, 
készülődés a télre) 
Cél: Őszi 
tevékenységek 
megismerése 
. 
 

Kisebb- nagyobb. 
Gyümölcsök 
összehasonlítása 

Vers és mese 
hallgatás:  
Sebők Éva: Az alma 
meg a kerti manó 
Erkölcsi nevelés, 
esztétikai 
élmény 
 
Raggamby András 
:Elmúlt a nyár 

 

Tér észlelés 
fejlesztése: Új dal: Hej 
a sályi,... 
Dal ismétlés: Lipem 
,lopom…, 
Kiszáradt a diófa…. 
Dombon törik…. 

 

Őszi gyümölcsök 
készítése 
ragasztással papír 
galacsinokból 

 

Futás, mászás 
akadályátlépéssel 
Szabadgyakorlatok 
babzsákkal 
Nagymozgások 
fejlesztése j 



4. hét Őszi termések 
A gyerekek 
ismerjenek fel minél 
több őszi termést, és 
nevezzék meg őket.  
Hol terem? 
Meg lehet enni? 
Van magja? 
Gyümölcs vagy 
zöldség? 

 

Geometriai alakzatok 
Geometriai 
alakzatokkal való 
ismerkedés. Ez a forma 
olyan, mint a…  
Kisebb, nagyobb, 
ugyanakkora 
megállapítása. 
Becsléssel, 
összeméréssel. 

Mesehallgatás, 
versmondás 
 
Hermann Marika: A 
kíváncsi egérke c. 
verses mese 
 
Kovács Barbara: Levél 
a szélben 
(ismétlés) 

A tanult dalok, dalos 
játékok felelevenítése, 
nagyobbaknak 
játékirányítással való 
próbálkozás. 
 
Kiszáradt a 
diófa…(ism.) 
Lipem-lopom a 
szőlőt…(ism.) 

 

Őszi termések 
színező 
Helyes ceruzafogás 
gyakorlása 

Függés 
bordásfalon, térd 
és sarokemeléssel, 
átbújás karikán, 
ügyességi 
feladatok. 

 

 


