
NAPIREND 

 

 

Időtartam Tevékenység 

06. 30.- 09. 00 

  

Gyerekek fogadása, játék, szabadon választott tevékenység időjárástól 

függően a csoportszobában vagy az udvaron. 

Készülődés a reggelihez, reggeli elfogyasztása 

 

09. 00.- 11. 45.                    

 

 Tervezett tevékenység felajánlása 

 Mindennapos mozgás 

 Gyümölcsfogyasztás 

 Vízfürdő, pancsolás 

 

11. 45.- 12. 00 

 

Készülődés az ebédhez, zuhanyzás 

 

12. 00.- 12. 30 

 

Ebéd 

12. 30.- 12. 45 Készülődés a pihenéshez 

12. 45.- 14. 45 

 

Pihenés 

14. 45.- 15. 00.  

 

Készülődés az uzsonnához 

15. 00.- 15. 30.  

 

Uzsonna 

15. 30.- 17. 30 

 

Játék, szabadon választott tevékenység időjárástól függően a 

csoportszobában vagy az udvaron. 

 

 
  



06.17-21 

víz, víz tiszta víz 

tevékenység 

tartalma 

fejlesztési 

területek 
eszközök 

szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny megismerése 

matematikai tartalommal 

 

 

 

 

víz-jég 

kísérletek a vízzel 

és a jéggel 

űrtartalom 

mérése 

különböző 

nagyságú 

edényekbe 

általános 

tájékozottság 

beszédkészség 

jégkocka 

készítő 

kancsók 

 

 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

 

festés vízzel 

talajra 

alkotás víz 

spriccelésével 

 

finommotorika 

türelem 

esztétikai 

érzék 

kreativitás 

ecsetek 

vödör 

víz 

spricni 

 

kötetlen 

 

ének-zene énekes játékok Hallásfejlesztés: a 

víz hangjai 

(állapítsa meg 

minek a hangját 

hallja eső, vízesés 

stb.) 

zenehallgatás:  

Dunaparton van 

egy malom.... 

Hej Dunáról fúj a 

szél... 

Széles a Duna.... 

auditív 

figyelem 

esztétikai 

érzék 

 

 

CD-lejátszó 

 

 

kötetlen 

vers - mese felvidéki népmese 

A dudás, aki vizet 

fakasztott 

szándékos 

figyelem 

beszédértés 

szerialítás 

 

 

kötetlen 



mozgás szabadon 

választott játék a 

"feszültségoldó 

játékok" közül 

szabálytudat 

gyorsaság 

térérzékelés 

szociális 

készségek 

kooperációs 

készség 

 

 

kötetlen 

 

  



07.24-28 

OLIMPIA 

tevékenység 

tartalma 

fejlesztési 

területek 

eszközök szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny megismerése 

matematikai tartalommal 

viszonyfogalmak

: gyors-lassú 

olimpiai 

kabalafigurák 

párosítása vagy 

memória játék 

 

általános 

tájékozottság 

beszédkészség 

gondolkozási 

műveletek 

vizuális 

figyelem 

stopper óra 

olimpiai 

kabalafigurák 

képe 
 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

olimpiai karika 

nyomdázása 

különféle 

finommotorika 

türelem 

esztétikai 

érzék 

kreativitás 

papírhengerek 

festék 

 

 

kötetlen 

 

ének-zene  

énekes játékok 

  auditív 

figyelem 

  

kötetlen 

vers - mese  Állatolimpia 

(DVD) 

szándékos 

figyelem 

beszédértés 

szerialítás 

DVD 

DVD lejátszó 

TV. 

 

kötetlen 

mozgás 

 

MINIOLIMPIA: 

-futóverseny 

- kislabdahajítás 

- távolugrás 

-magasugrás 

 

szabálytudat 

gyorsaság 

térérzékelés 

kudarctűrő 

képesség 

 

gumiszalag 

mérőszalag 

kislabdák 

oklevél 

 

kötetlen 

  



07.22-26 

UBORKA 

tevékenység 

tartalma 

fejlesztési 

területek 

eszközök szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tartalommal 

kovászos uborka 

készítés 

zöldségek 

válogatása 

különféle 

szempontok 

alapján 

általános 

tájékozottság 

beszédkészség 

mennyiség 

fogalma 

szerialítás 

gondolkodási 

műveletek 

uborka 

nagy üveg 

só 

foghagyma 

kapor 

 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

zöldségek 

festés, színezése  

 

finommotorika 

türelem 

esztétikai 

érzék 

kreativitás 

vízfesték 

ecset 

papír 

színes ceruza 

 

 

kötetlen 

 

ének-zene  

énekes játékok 

 kis kertemben 

uborka… 

most viszik, 

most viszik…. 

(magyar népdal) 

gyümölcsökről, 

zöldségekről 

megismert 

dalok, 

dalosjátékok 

eljátszása 

auditív 

figyelem 

szabálytudat 

 

 

 

kötetlen 

vers - mese  A paraszt meg 

az uborkák 

szándékos 

figyelem 

beszédértés 

szerialítás 

  

kötetlen 



mozgás Csipeszfogó 

Kalapfogó 

szabálytudat 

gyorsaság 

térérzékelés 

csipeszek 

kalap 

 

 

kötetlen 

 

  



07.29-08.02. 

Lánc, lánc, Eszterlánc” 

tevékenység 

tartalma 

fejlesztési 

területek 

eszközök szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tartalommal 

színek 

gyöngyfűzés 

meghatározott 

sorrendben 

beszédkészség 

vizuális 

érzékelés, 

észlelés 

gondolkodási 

műveletek 

gyöngyök 

(különböző 

méretűek) 

kártyák 

fonal 

 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

karkötőkészítés 

fonással, 

ragasztással, 

gyöngyfűzéssel 

finommotorika 

türelem 

esztétikai 

érzék 

kreativitás 

fonalak 

gyöngyök 

színes papír 

olló 

ragasztó 

 

kötetlen 

 

ének-zene énekes játékok  lánc, lánc Eszter 

lánc… 

 

auditív 

figyelem 

szabálytudat 

  

kötetlen 

vers - mese  Gyöngyike szándékos 

figyelem 

beszédértés 

beszédhanghal

lás 

  

kötetlen 

mozgás golyószedés 

szabadon, illetve 

időre 

golyógurítás és 

fújás előre 

épített pályán 

szabálytudat 

gyorsaság 

térérzékelés 

finommotorika 

műanyag 

golyók 

különféle 

méretűek 

 

kötetlen 

 

  



 

  

08.05-08.10. 

SZILVÁSGOMBÓC 

tevékenység tartalma fejlesztési 

területek 

eszközök szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tartalommal 

gömbölyű formák keresése a 

környezetünkben. 

Gömbölyű és kerek formák 

megfigyelése, síkidom és test 

viszonya, összefüggései 

geometriai 

ismeretek 

gömbérzék 

szándékos 

figyelem 

gondolkodási 

műveletek 

körlapok 

labdák 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

gombóc gömbölyítése 

különféle anyagokból (papír, 

alufólia, homok, gyurma, 

cérna)  

finommotorika 

gömbérzék 

 

gyurma, 

homok, 

cérna, 

papír, 

alufólia) 

kötetlen 

ének-zene 

énekes játékok 

Presser Gábor:  

Szilvásgombóc 

esztétikai érzék 

hallásfigyelem 

ritmusérzék 

CD 

CD lejátszó kötetlen 

vers - mese Szilvásgombóc (Magyar 

népmese) 

Barabás Éva: Szilvásgombóc 

 

beszédértés 

auditív memória 

 

 

kötetlen 

mozgás „gombóc, palacsinta, ropi” 

improvizációs tánc a Padlás 

Szilvásgombóc című dalára 

célbadobás 

szem-kéz 

koordináció 

szabálytudat 

reakciógyorsaság 

kislabdák 

tátott szájú 

emberke 

kartonból 

kötetlen 



08.12-16 

HOMOKVÁR 

tevékenység 

tartalma 

fejlesztési 

területek 

eszközök szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tartalommal 

homokkal 

kísérletek 

homokvár építés 

általános 

tájékozottság 

beszédkészség 

viszony-

fogalmak 

kooperációs 

készség 

kreativitás 

homok 

lapátok 

szabadon 

választott 

tárgyak a 

díszítéshez 

 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

homokvár építés finommotorika 

türelem 

esztétikai 

érzék 

kreativitás 

homok 

lapátok 

szabadon 

választott 

tárgyak a 

díszítéshez 

 

kötetlen 

 

ének-zene 

 énekes játékok 

 Hej, vára, vára… auditív 

figyelem 

szabálytudat 

 
 

kötetlen 

vers - mese  Bogyó és 

Babóca: 

Homokvár 

szándékos 

figyelem 

beszédértés 

szerialítás 

laptop 

cd  

kötetlen 

mozgás magasugrás 

vagy távolugrás 

homokba 

szabálytudat 

gyorsaság 

térérzékelés 

 

 

kötetlen 

 

  



08.21-23 

KENYÉR 

tevékenység 

tartalma 

fejlesztési 

területek 

eszközök szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tartalommal 

kenyérsütés általános 

tájékozottság 

beszédkészség 

mennyiségfog

alom 

szerialítás 

kovász 

só 

víz 

kenyérliszt 

edény 

tepsi 

 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

színezés a 

meséhez 

kapcsolódóan 

finommotorika 

türelem 

esztétikai 

érzék 

ceruzák 

zsírkréta 

színezők 

 

kötetlen 

 

ének-zene énekes játékok  A part alatt… 

Parazsad süssön 

kemence… 

auditív 

figyelem 

szabálytudat 

 

 

 

kötetlen 

vers - mese  Nándi mesék  

A pékség 

szándékos 

figyelem 

beszédértés 

szerialítás 

CD 

laptop  

kötetlen 

mozgás ugróiskola szabálytudat 

gyorsaság 

térérzékelés 

szem-láb 

koordináció 

kréta 

hullahopp 

karika 
kötetlen 

 

 

  



08.24-28 

MIÉRT MENT EL A NYÁR 

tevékenység 

tartalma 

fejlesztési 

területek 

eszközök szervezeti 

keret 

külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tartalommal 

évszakok 

sorrendje, 

jellemzői 

általános 

tájékozottság 

kauzális 

gondolkodás 

beszédkészség 

évszak puzzle 

kisvakond és 

az évszakok 

társasjáték 

kötetlen 

rajz, kézimunka, mintázás 

 

„nyári 

élményem” 

rajz, festés  

kreativitás 

fantázia 

hosszútávú 

memória 

zsírkréta 

ceruza 

papír 

kötetlen 

ének-zene 

 énekes játékok 

Vége van a 

nyárnak… 

Gryllus: Nyári 

délután 

Garabonciás: 

nyár esti dal 

esztétikai 

érzék 

auditív 

figyelem 

ritmusérzék 

CD 

CD lejátszó 

kötetlen 

vers - mese Miért ment el a 

nyár? 

Nemes N.Á: 

Nyári rajz 

beszédhanghal

lás 

beszédértés 

szándékos 

figyelem 

auditív 

figyelem 

 

kötetlen 

mozgás mozogd körül!  

tárgyak, játékok 

körbe mozgása 

térérzékelés 

szem-láb 

koordináció 

testséma 

udvari játék 

eszközök 
kötetlen 

 

 


