
Tematikus terv 2022. november 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 Őszi virágok  - 
krizantém, árvácska, 
őszirózsa, viola, dália. 

 

 
 

Munkaszüneti nap miatt 
elmarad 

Napraforgó csokor 
papírból - vágás, 
ragasztás 

 

Ismétlés: 
Koszorú, koszorú…. 
Egyél libám... 
Hej, a sályi piacon...  
Lipem - lopom… 
Itt a köcsög....                                                        
Kfejl:  Egyenletes 
lüktetés megerősítése 
a dalokon keresztül, 
egymás hangjának 
felismerése a dalos 
játékban.                             

 
Hajdu Noémi: Mese a 
boldog virágról     

(mese) 
 

 
 

Munkaszüneti nap 
miatt elmarad 

2. hét Márton nap  
- Márton-napi 
népszokások 

Sorszámnevek 1-5-ig 
Válogatás, rendezés, 
 

Nincs szebb madár, 
mint a lúd… Madarak 
- képalakítás 
festékszórással 
- liba barkácsolása 
dísztökből 
- madarak színezése 
 

Száz liba egy sorba’  
– dal 
 
Képességfejlesztés: 
Gyors-lassú mondókán, 
dalon 
 

Benedek Elek: 
Rókáné foga 
libacombra vágyik 
(mese) 

 
Verseghy E: 
Libanátha 
(vershallgatás) 

Futás, kúszás, 
csúszás közben 
bújás, 
akadályátlépés 2. 
 

3. hét Rendszerező az őszi 
témában: természet 
és időjárás, - őszi 
öltözködés, - őszi 
gyümölcsök, 
zöldségek - kerti 
munkák 
 

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

Kasírozott tál készítése 
(közös munka) 
Szövés, szövő kereten 

Vettem egy nagy kerek 
tököt,ott csücsült a répák 
között. 
Narancsszín a fényes bőre, 
lámpást faragok belőle. (új 
mondóka) 

Kfelj: egyenletes 
lüktetés megerősítése 
a dalokon keresztül,   
halk – hangos 
gyakorlása 
 

 

Czeglédi G: Jön a 
Mikulás (vers) 
(alkalmi vers) 

A csodatök - (Német 
népmese) 
 

Függés 
bordásfalon térd-, 
és sarokemeléssel, 
átbújás karikán. 
 
Főrész: Bordásfal 
gyakorlatok. 
Csikóugrás - két 
kézre támaszkodva 
láblendítés hátra 
 



4. hét Várjuk a Mikulást! 
Karácsony közeleg – 
Adventre készülünk. 
- adventi koszorú 
készítésének 
előkészületei 
(nov.27 - dec.24.) 

Halmazok egyesítése. 
Halmazok 
számosságának 
megállapítása. 
Tőszámnév 5-ig. 
 

Rudolf a rénszarvas és 
társai  
– barkácsolás 
- díszítés színezéssel; 
festéssel; ragasztással 
egyéni elképzelés 
alapján 
 

Suttog a fenyves ÉNÓ: 
234.  
– új alkalmi dal 
 

Zelk Zoltán: Mikulás 
bácsi csizmája (mese) 
 
Galambos B: Ajándék 
(alkalmi vers) 

 
ism:  
Zsil Magda: Napos 
vagyok!  
 

Labdagyakorlatok. 
Labda leütése, 
elkapása. Görgetés 
és gurítás vonalak 
között. 
 
 

 

 


