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TÉMAHÉT 
 

5-6-7 éves gyermekek számára az 

Alapi Óvoda  

Katica csoportjában 

2009. október 26.- november 30. 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

A külső világ tevékeny 

megismerése 

Vizuális nevelés Irodalom- 

anyanyelv 

Élő és élettelen 

környezet 

Matematika 

TÖKFESZTIVÁL 

„… 5-érik a 

tök!” 

„Vágjunk 

bele!” 

„Vidám tökök” 

- sütőtök formájú cserépdíszek 

készítése papírgalacsin ragasztásával 

„Legédesebb 

falatok” 

Téli lakoma 

(mese) 
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TÉMAHÉT 

”TÖKFESZTIVÁL” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témahét célja: 

●Modern népi szokások éltetése, hagyományteremtés 

●Együtt tevékenykedés során szorosabb kapcsolat kialakítása a családokkal, iskolával 

Előkészítés: 

 
●A témahét átgondolása, megtervezése a nevelési területekre 

●Kommunikáció az érintett felekkel: 

 

Óvodai dolgozók 

Szülők 

Iskola igazgatója 

Iskolai dolgozók 

Művelődésszervező 

Szervezés: 

 
●Időpontok egyeztetése az érintettekkel: 

 

Szülők 

Maci és Süni csoport 

Konyhai dolgozók 

Iskola pedagógusai 

Művelődésszervező 

Zöldségboltos 

 

●Plakátok, cédulák készítése, kiadása 

●Eszközök beszerzése, előkészítése a megfelelő időre 

Témahét megvalósítói: 

Zuppon Andrea óvodapedagógus 

Barabás Józsefné óvodapedagógus 
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TÉMAHÉT 

”TÖKFESZTIVÁL” 

Mikor? Mit csinálunk? Ki a felelős? 

2009.október 

19-22. 

Időpontok egyeztetése , tervezés; 

Plakátok értesítések elkészítése 

Katica csoport 

óvodapedagógusa 

2009. október 

26. 

Vásárlás a zöldségboltban Katica csoport 

óvodapedagógusa 

2009.október 

27. 

Tökbetakarítás családnál- szülők bevonásával Katica csoport 

óvodapedagógusa 

2009.október 

28. 

Együttműködés az iskolával, művelődési házzal, 

szülőkkel(Tökfaragó verseny - Falurendezvény 

Minden dolgozó 

2009. október 

29. 

Tökfaragás intézményen belül Minden csoport 

óvodapedagógusa 

dajkák 

2009. október 

30. 

Eszközök biztosítása 

Töksütés, tökmagpirítás, megvendégelés 

Katica csoport dolgozói 
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„TÖKFESZTIVÁL” 

témahét 

Élő és élettelen környezet 
- tapasztalatszerzés a növényekkel 

kapcsolatos munkákról, 

eszközökről, a növénytermesztés 

feltételeiről, vásárlásról 

- gyűjtőmunka végzése az 

anyaggal kapcsolatban 

- alapos ismeretszerzés a tökről 

 

Matematika 

-rész-egész viszony megfigyelése, 

tapasztalatszerzés 

- szín- forma állandóság 

- kisebb-nagyobb, könnyebb-

nehezebb  

- sorszámnevek 

Játék: „Mi változott meg?” 

- sorrendváltoztatás 

Mozgás 

1.Finommot

orika: 

papírgalacsi

nok 

készítése,rag

asztása, 

tökfaragás 

2. 

Nagymozgás 
kerti munkák 

gyakorlás, 

séta,termény

gyűjtés,körb

en járás és 

utánzó 

mozgások 

 

Ének-zene 

 

Mondóka: 

Gyékény-

Gyákány… 

 

Dal: 
 Ess, eső 

ess… 

Süss fel 

Nap 

Irodalom 

Mese: 
Téli 

lakoma 

 

Vers: 

Csiteri-

csütöri 

csütörtök 

 

Találós 

kérdés 

Vizuális 

nevelés: 

 

- tökfaragás 

- töklámpás 

készítés 

- tökalakú 

cserépdíszek 

ragasztása 

papírgalacsin

ból 
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TÖKFESZTIÁL 

Élő és élettelen 

környezet 

 

„… 5 ÉRIK A TÖK!” 

A tevékenység célja - Idézzék fel emlékeiket a növények fejlődéséhez szükséges  

feltételekről, fejlődési szakaszokról 

- Gondolkodás műveletek során bővítsék egymás ismereteit új 

információkkal 

- A nyelvi kifejezőkészségük fejlesztése a növény részeinek, fejlődési 

szakaszainak során 

A tevékenység 

feladata 

- Szerezzenek tapasztalatot a növényekkel kapcsolatos munkákról, a 

növénytermesztés feltételeiről(víz, napfény, termőföld, meleg, stb.) 

- Fedezzenek fel ok-okozati összefüggéseket az időjárás és a tökök 

mérete között 

- Pontosítsák a növények jellegzetességeire vonatkozó kifejezéseket, 

használják azokat beszédükben 

Megelőző 

tevékenység 

- Látogatás a zöldségboltban, vásárlás 

- Tökkel kapcsolatos képek gyűjtése 

- Érett termések betakarítása közösen egy családnál 

Eszközök - Betakarított, vásárolt tökök 

- Képek a növénnyel kapcsolatban 

- Gyermekszerszámok (ásó, kapa, gereblye, locsolókanna) 

- Kosarak 

Szervezeti keretek - Csoport 

Munkaformák - Mikro csoport 

Vázlat - Gyermekméretű kerti szerszámokkal eljátsszuk a növénytermesztés 

lépéseit.(ásás, gereblyézés, vetés, öntözés, kapálás, betakarítás) 

- Közben odaillő dalokat énekelünk (Ess eső ess, Süss fel Nap) 

- A kosára gyűjtött tököket mondóka kíséretében kirakjuk, hogy jól 

megfigyelhessük formájukat, méretüket. Megbeszélhessük mitől 

nőttek ilyen nagyra. 

MONDÓKA: Gyékény- gyákány, 

                        Jön a Gyuri bátyám 

                        Tököt visz a hátán. 

                        Hogyha nehéz, leteszi, 

                        Hogyha édes, megeszi! 
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KÉPESSÉGFEJLESZÉS 
Képességfajták Differenciálási Szintek 

I. Szint II. Szint III. Szint 

Értelmi - A gondolkodási 

műveleteken belül 

összehasonlítások 

végzése és 

következtetések levonása 

az időjárás növényekre 

gyakorolt hatásának 

összevetésével (Meleg 

időben nagyobb, szebb 

termés) 

- Fogalomismeret 

bővítése a növények 

gondozásával illetve 

növekedésével 

kapcsolatos szavak által 

 

- A fogalomismeret 

bővítése képek 

nézegetése, 

tevékenykedés közben 

- Következtetés 

levonása arról, hogy a 

tökök lehetnek 

különbözőek, attól 

függ milyen fajta 

illetve milyen az 

időjárás 

- A szeriális 

emlékezet fejlesztése 

a munkafolyamatok 

időrendi sorba 

rendezésével 

- Ok-okozati 

összefüggések 

felismerése a fény, 

föld, meleg és a 

növények fejlődése 

közötti kölcsönhatás 

érzékeltetésével 

Szociális - Természetes 

környezetünk 

megóvására nevelés a 

növények gondozásáról 

folytatott beszélgetés 

során 

- Egymás türelmes 

meghallgatására 

nevelés, a 

növénygondozás és a 

tökökkel kapcsolatos 

élmények, ismeretek 

meghallgatásával 

- Az emberi munka 

megbecsülése a 

munkafolyamat 

megismerésével 

Kommunikáció - Az összefüggő beszéd 

gyakorlása az 

összehasonlításokról és a 

következtetésekről való 

beszélgetés során 

- Egyszerű és összetett 

mondatok alkotása a 

növénygondozással, 

betakarítással 

kapcsolatban 

- Párbeszédek 

folytatása (kérdés-

felelet) a betakarítás 

és a növények 

megfigyelése 

témában 

Testi( Mozgás) - Nagy mozgások 

fejlesztése a „Gyékény-

Gyákány” kezdetű 

mondóka gyakorlása 

során 

- Nagy mozgások 

finomítása a kerti 

eszközök szabályos 

használatával 

- Finommotorikai 

fejlesztés a tökök 

kézbevétele során 

tapasztaltakkal 
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TÖKFESZTIVÁL 

MATEMATIKA 

„VÁGJUNK BELE” 

A tevékenység célja Alak- formaazonosítás, tömegmérés 

A tevékenység 

feladata 

- Hasonlítsák össze és csoportosítsák formájuk, nagyságuk alapján a 

tököket 

- Becsléssel, összeméréssel szerezzenek tapasztalatot a tökök 

tömegéről, a rész és egész összetartozásáról, 

Megelőző 

tevékenységek 

- Különböző gyümölcsök feldarabolása, rész- égész viszony 

megfigyelése  

Eszközök - Különböző méretű tökök - Kések, kanalak, vágóeszközök, mécsesek 

- Mérleg 

Szervezeti keretek - Csoport 

Munkaformák - Csoport vagy Mikro csoport 

Vázlat  JÁTÉK: „Mi változott meg?” 

Különböző méretű és formájú tökök sorrendjének megváltoztatásának 

észrevétele. 

- Megítéljük, majd megmérjük melyik könnyebb- nehezebb, melyik 

kisebb-nagyobb. 

- A szükséges eszközök segítségével kivájjuk,majd lemérjük=> 

mennyiben változott az eredeti tömeg, majd hozzáadjuk a  kivájt rész 

és úgy is mérlegeljük. 

Összegzés: A tök héja és   a  kivájt rész tömege megegyezik az 

eredeti tök tömegével 

- Kivájjuk a többi  tök belsejét is, különböző formájú( kör, négyzet, 

háromszög) szemet, szájat, fület próbálunk metszeni a héjba 

- Az elkészült tökökbe mécseseket helyezünk, és nagyság szerint 

felsorakoztatjuk, megszámláljuk azokat 

- Versenyt  rendezünk: legvidámabb, legszomorúbb, legijesztőbb, 

legnagyobb , legkisebb kategóriákban 
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KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
Képességfajták Differenciálási Szintek 

I. Szint II. Szint III. Szint 

Értelmi - Az osztályozás 

műveletének 

gyakorlás a tökök 

tömeg szerinti 

csoportosításával 

- Ok-okozati 

összefüggések 

felismertetése, 

következtetések 

levonása a rész- 

egész viszonyának 

érzékeltetése során 

- Az összehasonlítás 

képességének 

fejlesztése a tökök 

súlyának becslésével 

és összemérésével 

- A rövidtávú memória 

fejlesztése és a 

gondolkodási műveletek 

gyakorlása (következtetés, 

analizálás, szintetizálás) a 

tökökkel végzett kísérletek 

eredményeinek 

összegzésével 

- Formaismeret fejlesztése 

a tökhéjból kivágott formák 

létrehozásával és 

megnevezésével 

- Megfigyelőképesség 

fejlesztése a játék során 

- Következtetések 

levonása, ha valami 

nagy nem biztos 

hogy nehéz is 

Szociális - Ismerkedés a 

mérleggel, annak 

használatával 

- A kés, kanál helyes 

használatára nevelés e 

szituációban 

- Egymás türelmes 

meghallgatására 

nevelés a 

tevékenykedés 

közben szerzett 

tapasztalatok 

közlésével 

Kommunikációs - Beszédértés 

fejlesztése a 

kísérletezés 

tapasztalatainak 

megbeszélésével 

- A folyamatos beszéd 

fejlesztése összefüggő 

mondatok alkotásával a 

kísérletek tapasztalatainak 

megbeszélése során 

- Érthető, tiszta 

mondatok alkotása 

a „verseny” során 

szerzett 

tapasztalatok 

elmondásával 

Testi( Mozgás) -  Célirányos finom 

mozgások 

végzésének 

fejlesztése a tök 

kivájása illetve a 

kivájt rész 

visszaillesztése 

közben 

- Célirányos mozgások 

végzése  a tök héjából 

kivágott formák 

létrehozásával 

- Téri tájékozódás 

fejlesztése a 

játékban illetve a 

versenyben 

résztvevő tökök 

sorba állítása során 



 

9. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÖKFESZTIVÁL 

VIZUÁLIS 

NEVELÉS 

„VIDÁM TÖKÖK” 

- cserépdíszek készítése papírgalacsin ragasztásával 

A tevékenység célja  - A gondolkodási műveletek gyakorlása a tervezés és a megvalósítás 

folyamatának gyakorlásával 

- A már ismert technika gyakorlása, pontosítása önállóan és 

segítséggel 

- Esztétikai érzék fejlesztése saját munkájuk szépségének reális 

megítélésével 

A tevékenység 

feladata 

- A rész- egész viszonyának felfedeztetése az előre kivágott tökforma 

befedése során 

- Kitartásra ösztönzés, finom motorika fejlesztés a munka során 

- Ragasztási technika folyamatának betartása a galacsinokkal való 

befedés közben 

- Helyes színhasználat kiválasztása önállóan 

Megelőző 

tevékenység 

- Tökről szóló mondóka mondogatása 

- Tökkel való ismerkedés közvetlen tapasztalás útján 

- Megismerkedés a galacsinnal történő befedés technikájával 

Eszközök - Műszaki rajzlap 

- Krepp- papír 

- Ragasztó, olló 

- Hurkapálca 

Szervezeti keretek - Mikro csoport és egyéni 

Munkaformák  - Mikro csoportos és egyénre tervezett 

Vázlat - Motivációval (mondóka) figyelemfelkeltése a tevékenységre 

- A szükséges eszközök megtekintése, az elvégzendő feladat 

megértése után nekiállhatnak a munkának 

- Kiemelkedő figyelmet fordítanak a galacsinok egyforma méretére, 

alakjára, kellő mennyiségű ragasztóra és a megfelelő színű papírok 

kiválasztására az esztétikum elérése érdekében 

- Az alkotások egyénileg történő megvalósítása a gyermekek által 

- Az elkészült tököket hurkapálcára rögzítik segítséggel és 

cserépdísznek használják fel 
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KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
KÉPESSÉGFATÁK Differenciálási Szintek 

I. Szint II. Szint III. Szint 

Értelmi - Vizuális észlelés, 

figyelem és 

fogalomismeret 

fejlesztése az 

eszközök és a feladat 

megbeszélése során 

- A rész-egész viszony 

fejlesztése az apró 

galacsinok és a kész 

munkadarab 

összehasonlításával 

- A vizuális memória 

fejlesztése a színek 

felismerésével és 

megnevezésével 

- A produktív 

képzelet fejlesztése 

felnőtt segítségével a 

munka folyamatának 

helyes megítélése 

során  

- Az összehasonlító 

képesség fejlesztése, 

hasonlóságok és 

különbözőségek 

felismerése a 

galacsinok 

nagyságának 

megítélésében 

- A produktív 

képzelet fejlesztése 

önállóan saját ötletek 

alapján  

- A munkafolyamat 

egyszerűsítésének 

felismerése, a 

galacsingyártás 

folyamán 

Szociális - A felnőttekkel való 

együttműködésre 

nevelés a technika 

bemutatása, 

gyakorlása során 

- A felnőttekkel és 

társakkal való 

együttműködésre 

nevelés a cserépdísz 

kivitelezése során 

- Kitartásra nevelés a 

munkadarab türelmes 

létrehozása 

alkalmával 

Kommunikációs - Szókincsbővítés, 

 a technikával és  

feladattal kapcsolatos 

szavak használatával 

- Az anyaghoz 

kapcsolódó 

mondóka, vers, 

élmények elmondása 

munkavégzés 

közben  

- Ragasztás közben 

érthető párbeszédek 

folytatása gyermek-

felnőtt és gyerek – 

gyerek között 

Testi( Mozgás) - A finom motorikus 

képesség fejlesztése a 

szükséges anyagok 

előkészítésével. 

- A finom motorikus 

képesség finomítása 

galacsinok 

készítésével, 

felragasztásával 

- A finom motorikus 

képesség pontosítása 

ugyanakkora méretű 

galacsinok szorosan 

egymás mellé 

ragasztásával 
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TÖKFESZTIVÁL 

IRODALOM 

„LEGÉDESEB FALATOK” 

TÉLI LAKOMA (mese) 

A tevékenység célja - Az új mese élményszerű bemutatása 

- A mesetudat erősítése és a gondolkodási műveletek gyakorlása a 

mese bemutatását követő beszélgetés közben 

- A mesében szereplő állatok személyiségének, tulajdonságainak 

reális megítélése 

A tevékenység 

feladata 

- A mese hangulatának, mondanivalójának érzékeltetése kifejező 

előadásmóddal  

- A mese cselekményének, fordulatainak nyomon követése 

- Következtetés levonása a szereplők tettei, tulajdonságai által 

Megelőző 

tevékenység 

- Hasonló mondanivalójú mesék gyűjtése, megismerése 

- Jól ismert történetek dramatizálása 

Eszközök - Süni báb  

Szervezeti keretek - Csoport 

Munkaformák - Csoportos és mikro csoportos 

Vázlat - Sütnivaló tökök előkészítése sütésre (darabolás, kivájás, tepsibe 

rakás)  a gyermeke tevékenykedtetésével 

MOTIVÁCIÓ: Süni báb 

- Motiváció után megismertetjük a gyerekeket a mesével 

- Beszélgetést folytatunk a mese cselekményéről, a mesehősökről 

-  Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek dramatizálásra, a mese 

egyéni előadására 

- Az ez idő alatt megsült tököket közösen elfogyasztjuk és az óvoda 

többi csoportját is vendégül látjuk. 
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KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
KÉPESSÉGFAJTÁK Differenciálási Szintek 

I. Szint II. Szint III. Szint  

Értelmi - A figyelem és  a 

képzelet fejlesztése a 

mese élményszerű 

bemutatása 

-  Az ok- okozati 

összefüggések 

felismertetése a mese 

tartalmának 

megbeszélése során 

- Következtetések 

levonása  a 

történések által 

- A figyelem és az 

emlékezet fejlesztése 

a mese szereplőinek 

és cselekményének 

felidézésével 

- A produktív 

képzelet fejlesztése  

a mese részleteinek 

megjelenítésével 

- Beleélő képesség 

fejlesztése a mese 

dramatizálásával 

- A szeriális 

emlékezet és a 

hosszú távú memória 

fejlesztése az 

időrendi sorrend 

felállításával 

- A mesetudat 

fejlesztése a 

mesében szereplő 

állatok emberi 

tulajdonságokkal 

való felruházásával 

Szociális - Együttműködésre 

nevelés a 

meseszereplők 

érzelmi, akarati 

viszonyulásának 

bemutatásával 

- Együttműködésre 

nevelés  a 

dramatizáláshoz 

szükséges 

meseszereplők 

kiválasztásával 

- Kitartásra nevelés a 

mese 

végighallgatása és 

tanulságainak 

összegzése során 

Kommunikációs - A kifejezőkészség 

fejlesztése a történet 

felidézése, 

elmondása 

alkalmával 

- Előadó képesség 

fejlesztése a 

meseszereplők 

megformálása során 

- Összetett mondatok 

használata a 

vélemények, 

következtetések 

levonása során 

Testi(Mozgás) - A nagy és finom 

mozgások fejlesztése 

a mese szereplőinek 

karakteres 

bemutatásával 

- A nagy és finom 

mozgások fejlesztése 

a mese előadásával 

- A finom motorikus 

képességek 

fejlesztése a sütőtök 

sütéshez való 

elkészítése folyamán 
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„TÖKFESZTIVÁL” 

Témahét összegzése 

 

A tervezett témahetet igyekeztünk az aktuális időszakban megvalósítani. A napokkal 

játszanunk kellett, de gördülékenyen oldottuk meg ezt a problémát, ugyanis a falurendezvény 

a hét közepére esett. 

A szülők rendkívül készségesek voltak, aki csak tehette részt vett a közös tevékenykedésben, 

ezzel mélyebb kapcsolatot sikerült kialakítani velük. Igyekeztünk minél változatosabb, 

játékosabb tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítani céljaink megvalósításához a 

gyermekek különböző fejlettségi szintjét figyelembe véve. Így mindenkinek sikerélménnyel 

zárhatta a hetet. Gyermek közeli, érdekes anyagot válogattunk össze a hét minden napjára a 

fejlesztési területekhez (külső világ megismerése, irodalom, vizuális nevelés, ének- zene, 

mozgás), ahol kiemelt figyelmet kapott a mozgás és a játékos ismeretfeldolgozás, ami egyben 

programunk alappillére is. A tevékenységek végrehajtásához mindig a legmegfelelőbb, 

leghatékonyabb formát választottunk (csoportos, mikro csoportos, egyéni). 

Témahetünkbe igyekeztünk bevonni az óvoda többi csoportját is (szervezés, tökfaragás, 

vendéglátás) akik a közös cél érdekében szívesen működtek együtt velünk. 

Az iskola-óvoda kapcsolattartására is kiválóan megfelelt a hetet lezáró TÖKFARAGÓ 

VERSENY (Falurendezvény), ahol a szülőkön kívül az iskolásokkal is együtt dolgozhattunk, 

szórakozhattunk. Jó volt látni a gyermekek arcán azt a kendőzetlen örömet! 

A későbbiekben is tervezünk minél több közös programot a kompetencia alapú oktatás 

szemléletét követve, azt a helyi programunkhoz, adottságokhoz és lehetőségekhez igazítva. 
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