
Tematikus terv 2023. február Kék középső csoport 
 

 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 Ünnepek - Farsang 
Vitaminok a 
gyümölcsökben:  
(alma, banán, 
narancs, mandarin, 
citrom) 
 

Nyitott és zárt 
vonalak 
keletkeztetése – 
térbeli viszonyok, 
irányok. 
 

Itt a farsang, 
díszítsük fel az erdőt!  
(mese, saját) 
 

Sarkady Sándor: 
Kikiáltó (új) 
Lévay E: Farsang 
napján (ismétlés) 

ismétlés: 

- Itt a farsang áll a bál 
ÉNÓ 313. 
- Hopp, Juliska ÉZÓ 27. 

- Hegedül a kisegér 
ÉNÓ 229. 

- Hóembernek… 
(Gryllus V.) 
 

Farsangi 
szemüveg – közös 
munka 
a) a szemüveg 
díszítése festéssel 
b) a szemüveg 
díszítése 
ragasztással 
 

Mozgásos 
feladatok 
egyenes-, hullám-
, és körvonalon; 
valamint vonal 
mellett és között. 
Vonalak alakítása 
tornaeszközökből. 
 

2. hét Jelmezbál, farsangi 
játékok, 
versengések, tánc a 
Staféta együttes 
bevonásával. 

Geometriai alakzatok 
- téglalap, téglatest. 
 

ismétlés: 
Sarkady Sándor: 
Kikiáltó  
Lévay Erzsébet: 
Farsang napján 

 

ismétlés: 
- Itt a farsang ÉNO 298.  

- Hopp, Juliska ÉZO 27. 

- Mackó, mackó ÉZO 
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- Heged ül a kisegér 
ÉNÓ 229. 

Bohóc - vágás 
ragasztás 

 

Mászás előre, hátra 
sávokban babzsák 
csúsztatással. 
Babzsák 
gyakorlatok, 
tartásjavító torna 
elemek babzsákkal. 

3. hét Testünk 
- testápolás és 
eszközei 
- betegség, 
gyógyítás 
- a gyógyítás 
módjai, helyek  
– illem; a beteg 
életmódja 

Szimmetrikus 
alakzatok 
keletkeztetése. 
Halmaz elemeinek 
csoportosítása 
tulajdonság 
szerint. 
 

Mentők és kórház a 
YouTube-n 
 
Azt kérdezed, hogy 
vagyok? (vers, új) 
 

Bújj, bújj, itt 
megyek… ÉNÓ 194. 

 
Kfelj:  
tánclépések - térformák 
gyakorlása  
(dalon, körjátékon, 
mondókán) 

Festékfoltok  
– papíron, 
hajtogatva, 
tükrösen 
- egy színnel 
- több színnel 

 

Labdagyakorlatok 
Padgyakorlatok.   
 

4. hét Tél   
Rendszerezés 
Madarak élete télen. 
Téli sportok, téli 
játékok, öltözködés                                                                 

 ismétlés   
Geometriai alakzatok. 
Téglalap, téglatest, 
gömb, négyzet, kocka 
 

Vadadi Adrienn: Nem 
akarok aludni 
 
 
 
Mondóka a hét 
napjairól (internet) 
 

- Koszorú, koszorú 
ÉNO 105 

- Egyél libám ÉNO 86  

- Hej, a sályi piacon 
ÉNO 90.   

- Lipem – lopom  
ÉNO 202 
- Itt a köcsög ÉNO 38                                                     
 
  

 
Téli tájkép  - festés  
 
 
 
 
 
 

 
 

Karikagyakorlatok 
Futás 1-2 
karikasoron 
keresztül, 
elrugaszkodás 
egy lábról, 
talajfogás két 
lábbal karikában.                                       

 


