
Tematikus terv 2023. március Piros kis-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 Anyag: Hónapok, a 
hét napja. 
 

 

Anyag: Méretek 
megfigyelése, 
összehasonlitások: 
kicsi, nagy. 
Magasság szerinti 
sorba rendezés: 
legalacsonyabbtól a 
legmagasabbig. 
Formák 
összehasonlitása. 
 

Anyagok: 
Hónapsoroló 
mondóka. 
 
Zelk Zoltán: Hét nap. 

 

 Anyag: Halász Judit: 
Hónapok cimű dala ( 
Új dal) Zenehallgatás: 
Marcipán cica: Hétfő, 
kedd, szerda.. 
 

Anyag: Hónapokról. 
napokról készitett 
képek festése vagy 
szinezése 

Anyag: 
Lábgyakorlatok, 
gimnasztika, fogó 
játékok. 
 

2. hét Anyag: 1848-as 

forradalom és 
szabadságharc-
Március 15. 

 

Anyag: Halmazok 

elemeinek 
csoportosítása 
tulajdonságaik szerint.  
Halmazok 

összehasonlítása szín, 

alak, helyzet szerint, 

párosítás, becslés, 

számlálás (több, 

kevesebb, ugyanannyi 

 

Anyag: Donászy 

Magda :Március 15. 

 
Mesehallgatás: Tordon 
Ákos: A csodatrombita 

 

Anyag:  
 
Bújj, búj,j itt megyek 
ism. 
Aki nem lép 
egyszerre… ism. 
Itt az óra… új mond. 

 

Anyag: Csákó 

Hajtogatás 

Anyag: 
Karikagurítás 
padok között, 
ugróiskola 

 

3. hét Anyag: Március 15-e 

ünneplése 
óvodánkban. 

 

 

Anyag: Halmazok 

rendezése számosságuk 
szerint. Számlépcső 
halmazok 
számosságainak 
megállapitása 
számlálással. Halmazok 
összehasonlitása 
becsléssel, párositással. ( 
több, kevesebb, 
ugyanannyi). 

Anyag: Tordon Ákos: 

A mézeskalács huszár ( 
új mese) 

 

Anyag: Bújj, búj,j itt 

megyek ism. 
Aki nem lép 
egyszerre… ism. 
Itt az óra… új mond. 

 

 

Anyag: Kokárda 

készitése. 

 

Anyag: Csúszás 

háton szer alatt, 
lendületszerzés a 
szeren függésből 
indítással 

 



 

 

4. hét Anyag: Húsvét Anyag: 
Összehasonlitások, 
viszonyitások: 
-rövidebb 
-hosszabb 
-távolabb 
-közelebb 
 
 

Anyag: Ágai Ágnes: 

Húsvéti hivogató 
Erdő szélén házikó cimű 
mondóka.  
Fiúknak locsoló vers: 
Rózsa, rózsa, szép 
virágszál. 
Zelk Zoltán: Mese a 
legokosabb nyúltról. 

 

Anyag: Nyuszi ül a 
fűben cimű dal 
éneklése. (ism) 
Fehér liliomszál (ism) 
Bújj, bújj itt megyek ( 
ism) 
Hol jártál báránykám ( 
új dal) 
 

Anyag: Tulipán 
hajtogatás és előre 
elkészitett tojás 
sablon amire tetszés 
szerint ragaszthatnak 
a gyermekek. 

Anyag: Láb 
gyakorlatok. ( 
gimnasztika)  
Mókusok ki a 
házból- fogó játék, 
nyuszis játék. 

 

 

 


