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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 Munkaszüneti nap Vonalak, zárt vonalon 
belül és kívül lévő 
pontok. Hosszabb, 
rövidebb, ugyanolyan 
hosszú. 

Weil – Jákob Márta: 
Süni Samu fázik–új 
vers tanítása 

Munkaszüneti nap „Esik az eső” 
Technika: 
kézimunka 

Padgyakorlatok 
Egyensúlyozó 
járás rézsútos 
padon fölfelé, 
mélyugrás. - 
ismétlés 
 

2. hét „Itt van az ősz, itt 
van újra – projekt 

Ősz gyümölcsei 
projekt 
 

Hosszúságmérés 
különböző 
egységekkel 

Benedek Elek: Szóló, 
szőlő… - új mese 
Weil – Jákob Márta: 
Süni Samu fázik–
versismétlés 

Új dal tanítása: 
Eszterlánc… ÉNÓ 87. 
Dalismétlés: 
Lipem, lopom… ÉNÓ. 
202. 
A Kállói szőlőben… 
ÉNÓ. 137. 
Hej a sályi… ÉNÓ 88. 
Mondókaismétlések:  
Hüvelykujjam… ÉNÓ 
37. 
 

Őszi gyümölcsök 
Technika: 
kézimunka, varrás 
 

Függő gyakorlatok 
bordásfalon 
 

Bordásfalon 
függések 
különböző 
lábmozgások, 
lendítések.  
 

3. hét „Itt van az ősz, itt 
van újra” projekt  

Őszi öltözködés, 
kerti munkák 
 

Sorszámok, 
sorozatok előállítása. 
Sorszámlálás 

A Brémai 
muzsikusok- 
új mese 
A só – új mese 

Hej meszelő… - ÉNÓ 
192. – új dal 

Dalismétlések: 

Eszterlánc… ÉNÓ 87. 

A Kállói szőlőben… 
ÉNÓ. 137. 

Mondókaismétlés: 

Madarak voltunk… - 
ÉNÓ 46. 

 

Kerti munkák 
Technika: 
kézimunka 
 

Csúszás, mászás 
padon, padpáron 
 
Kar-, láb-, 
törzserősítő 
gyakorlatok. 
Versengések 
csúszással, 
mászással. 
 



4. hét „Itt van az ősz, itt 
van újra” projekt - 
Ősz rendszerező 

Halmazok elemeinek 
csoportosítása szín, 
alak, nagyság szerint, 
halmazok képzése 8-
as számkörben 

Ősz témakörben 
tanult versek és 
mesék ismétlése 

Dalismétlések ősz 
témakörben 
 
A Kállói szőlőben… 
ÉNÓ. 137. 
Eszterlánc… ÉNÓ 87. 
Lipem, lopom… ÉNÓ. 
202. 
A Kállói szőlőben… 
ÉNÓ. 137. 
 

Karácsonyi 
asztaldísz 

Babzsák 
gyakorlatok 
Babzsák 
gyakorlatok, 
kúszás sávokban 
haladva térden, 
tenyéren babzsák 
továbbítással. 
 

5. hét ”Advent” projekt : 
Adventi alkotóhét 
 
 

Halmazok rendezése 
számosság szerint, 
számlépcső 

Jön a Mikulás – mese 
Czeglédy Gabriella 
Télapó az úton  
– új vers 

Szálljatok le, 
szálljatok le… - ÉNÓ 
330. – új dal 
Dalismétlések: 
Itt kopog, ott kopog… 
- ÉNÓ 266. 
Télapó itt van… - 
ÉNÓ 235.  
Hull a pelyhes… 
 

Mikulás Padgyakorlatok 
Egyensúlyozó 
járás rézsútos 
padon. 
 

 


