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Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve 
 

Magyar tannyelvő óvodák számára 
 

 
az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2000. szeptember 8/4481 
számú Rendeletével jóváhagyott és 2003-ban átdolgozott Óvodai 
Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve dokumentum magyar 
nyelvő változata. 
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BEVEZETİ 
 

 Az itt következı tanterv  az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2000. szeptember 
8/4481 számú Rendeletével  jóváhagyott és 2003-ban átdolgozott Óvodai Nevelési-
Oktatási Tevékenységek Tanterve dokumentum magyar nyelvő változata.  
 A magyar változat  a különbözı mőveltségi területek tanterve mellett 
tartalmazza az anyanyelvi nevelés tantervét is. A dokumentum része ugyanakkor a 
sajátos, magyar óvodák számára kidolgozott A román nyelv tanításának tanterve is, 
amely egy második nyelv tanulásának követelményeit fogalmazza meg, és azokat a 
képességeket  részletezi, amelyek fejlesztése révén a magyar anyanyelvő óvodáskorú 
gyermek eredményesen tanulhat egy második nyelvet, az állam nyelvét. A fordítást, és a 
két utóbbi, sajátosan a magyar anyanyelvő gyermekeknek szóló tantervet a Minisztérium 
által kinevezett munkacsoportok készítették el 2006 januárjára. 
 A különbözı mőveltségi területek tantervének magyar nyelvő változata nem 
a román nyelvőek szó szerinti fordítása. A munkacsoportok, felhasználva a román nyelvő 
tanterv megjelenése utáni nevelési tapasztalatokat és a tantervelméleti kutatások 
eredményeit,  igyekeztek kiküszöbölni az eredeti tanterv heterogén jellegét, ugyanakkor 
egységes, korszerő tantárgypedagógiai szemléletet és szaknyelvet  alkalmazni. 
 Az anyanyelvi nevelés tanterve az óvodáskorú gyermek  magyar anyanyelvi 
kompetenciájának fejlesztése mellett kiemelt követelményként kezeli az anyanyelvi 
kultúra folyamatába való tudatos belépés képességének az alapozását.  A beszédértés és a 
szóbeli kifejezıképesség fejlesztése mellett általános fejlesztési követelményként 
fogalmazza meg az irodalom iránti érzékenység alakítását, fejlesztését, az olvasóvá 
nevelés alapozását, valamint a romániai magyar közösség hagyományainak a 
megismerését és gyakorlását. Ugyanakkor követi az I-IV. osztályos anyanyelvi nevelés 
tantervét mind szemléletében, mind szerkezetében, és figyelembe veszi azokat az 
alapképességeket, amelyekkel a 6-7 éves iskolaérett  gyermeknek rendelkeznie kell. 
 A  román nyelv tanításának tanterve  a követelmények meghatározásakor 
figyelembe veszi, hogy a gyermek egy új nyelv tanulásakor  az anyanyelvre mint 
alapnyelvre támaszkodik, és ehhez viszonyítja a tanult nyelv jelenségeit. Kiemeli a román 
nyelv rendszere sajátos elemeinek, jelenségeinek a megismerését, alkotó alkalmazását, a 
román nyelvő kommunikációs képességek alapozását. Nyelvészeti szempontból 
figyelembe veszi a két nyelv közötti transzfer és interferencia mőködését is. 
 Az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve magyar nyelvő 
változata tehát szemléletében és szerkezetében egységességre törekszik: minden 
mőveltségi terület tanterve azonos szempontrendszer szerint építkezik. 
 Mindenik mőveltségi terület tanterve tartalmazza az általános fejlesztési 
követelményeket, az ezekbıl lebontott részletes követelményeket és azokat a 
személyiségkompetenciákat, amelyeknek az ismereteket és képességeket mőködtetve az 
óvodáskor végére kell megjelenniük. A részletes követelményekben  az óvodáskorú 
gyermek képességére irányuló célok fogalmazódnak meg. A tantervek a sajátos 
követelmények mellett kiemelik a motiváció fontosságát, annak a képességnek a 
jelentıségét, hogy az óvodáskorú gyermek tudjon érdeklıdéssel részt venni egy adott 
tevékenységen, tudjon kíváncsiságot tanúsítani a tartalmak és a tevékenységek iránt. 
 A részletes követelmények azokat a képességeket fogalmazzák meg, amelyekkel 
a gyermeknek  óvodáskor végére kell rendelkeznie. A cselekedtetı nevelés szemléletére 
alapozva a tanterv a  gyermeki tevékenységre helyezi a hangsúlyt, amelynek 
eredményeként különbözı magatartási szokások, attitődök kialakulása várható el. 
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 Az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve központi, keret jellegő, 
az ország minden óvodájára érvényes dokumentum. Nem tartalmazza a csoportok 
szintjére (kis-, közép-, nagy- és elıkészítı csoport) lebontott terveket, így kíván teret 
engedni a  helyi szintő döntéseknek. 
 A Tanterv keret jellegét, rugalmasságát a következı tényezık biztosítják: 

• a követelményrendszer képzési szakaszra (és nem csoportszintre, évfolyamokra) 
bontása 

• a követelmények és tartalmak mőveltségi körök szerinti rendezése 
• az idıbeosztás keretjellege (arányok, kötelezı, minimális óraszámok).  
A központilag jóváhagyott, általános Tanterv alapján készülhetnek el a sajátos, az 

adott gyermekközösség konkrét szükségleteit figyelembe vevı helyi tantervek, amelyek 
tartalmazzák a csoportszintő követelményeket, a konkrétabb, csoportokhoz igazított 
tartalmakat (mőveltségi anyagot), az egyes csoportokban a kötelezı és választható 
tevékenységeket és az óratervet. 

A helyi konkrét körülmények – szociális háttér, jár-e a gyermek óvodába az 
iskolaelıkészítı szakasz elıtt stb. – határozzák meg a követelmények csoportokra való 
lebontását, a követelmények szintézisét.  

 Az Óvodai Nevelési-Oktatási Tevékenységek Tanterve magyar változata tehát 
azokat az általános fejlesztési követelményeket fogalmazza meg, amelyeket követve  az 
iskolaelıkészítı szakasz végéig megkezdıdik az alapképességek kialakítása : 

• az anyanyelvi kommunikációs képességek 
• alapfokú kommunikációs készségek román nyelven 
• az olvasási és íráskészség alapozása 
• a gyermek érdeklıdésének felkeltése közvetlen környezetének megismerése 

iránt 
• az alkotókészség, fantázia ébrentartása 
• ráhangolás az iskolai életre 
• tanulási motivációk kialakítása 

 Az alapképességek további fejlesztése majd az I-II. osztály feladata. 
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ÓVODAI NEVELÉS TANTERVE 
 

ÓVODÁK SZÁMÁRA 
 
 

SOR- 
SZÁM 

TEVÉKENYSÉG 
TÍPUSOK 

I. SZINT 
3-5 ÉVES 

KOROSZTÁLY 
Javasolt 

tevékenységszám 

II. SZINT 
5-7 ÉVES 

KOROSZTÁLY 
Javasolt 

tevékenységszám 

I. Közös tevékenységek 8 12 

A. Anyanyelvi nevelés 1 2 

B. Román nyelv 1 2 

A. Környezetismeret 1 1 

B. Matematika 1 2 

A. Közösségi nevelés 1 

B. Gyakorlati, háztartási nevelés 
}1 

1 

A. Ének- Zenei nevelés 1 1 

B. Képzımővészeti nevelés 1 1 

A. Testnevelés 1 1 

II. Szabad tevékenységek 17 14 

III. Választott tevékenységek 0-1 1-2 

 Minimális heti tevékenység szám 24 27 

 Maximális heti tevékenység szám 26 28 
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TANTERV 
 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁK 

SZÁMÁRA  
 

 
SOR- 
SZÁM 

 

A tevékenység 
helye a napi  

programban/ 
Napszak 

 
TEVÉKENYSÉG 

TÍPUSOK 

 
I. SZINT 

3 – 5 ÉVES 
KOROSZTÁLY 

Javasolt 
tevékenységszám 

 
II. SZINT 

5 – 7 ÉVES 
KOROSZTÁLY  

Javasolt 
tevékenységszám 

I. Délelıtt Közös tevékenység 8 12 

A. Anyanyelvi nevelés 1 2 

B. 
’’ 

Román nyelv 1 2 

A. Környezetismeret 1 1 

B. 
’’ 

Matematatika 1 2 

A. Közösségi nevelés 1 

B. ’’ Gyakorlati, háztartási 

Tevékenységek 

}1 
1 

A. Ének- Zenei nevelés 1 1 

B. ’’ Képzımővészeti 
nevelés 

1 1 

A. ’’ Testnevelés 1 1 

II. ’’ Szabad tevékenységek 17 14 

III. 
’’ 

Választott 
tevékenységek 

0-1 1-2 

 

IV. Délután Lazító tevékenységek 10 5 

V. 
’’ 

Egyéni 
készségfejlesztı 

Tevékenységek 

15 15 

VI.             „ Felzárkóztató 
tevékenységek 

- 5 

Minimális heti tevékenységszám           49 52 

Maximális heti tevékenységszám           51 53 
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JAVASOLT VÁLASZTHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

 
 

 
SORSZÁM 
 

 
                     TEVÉKENYSÉG 

Kreatív – nyelvi irodalmi tevékenységek 

Idegen nyelv 1. 

Hagyományırzı tevékenységek 

Szórakoztató matematika 

Barátom a számítógép 

Nagy felfedezések 

Képzeletbeli utazások ( földrajzi, történelemi, őrutazások) 

Környezetvédık 

2. 

Kis okosak 

Vallásos nevelés 

Egészséges életmód 

Közlekedj okosan 

Gazdálkodjunk 

Barkácsolás 

3. 

Háztartási eszközök használata 

Énekeljünk 

Kiszenészek 

Színjátszás, bábjáték, drámajáték 
4. 

Képzımővészek ( szobrászok, festık..) 

Ritmikus torna 

Euritmia 

Mozgásos- sportjátékok 

Népi gyermekjátékok 

5. 

Táncok (társasági, népi, modern stb.) 
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ANYANYELVI NEVELÉS 
 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

� A szóbeli közlés megértése 
� A szóbeli kifejezıképesség fejlesztése 
� Az irodalmi ízlés, az irodalom iránti fogékonyság fejlesztése 

 
  

A szóbeli közlés megértése  

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
Részletes követelmény: A szóbeli közlemény jelentéstartalmának megértése 
 
A gyermek legyen képes: 

• figyelemmel követni az elhangzott szöveget, megérteni annak jelentését, és 
bizonyítani, hogy megértette 

• párbeszéd megfigyelésére, értésére és folytatására 
• életkorának megfelelı elbeszélı, leíró szövegek értésére 
• a közlemények megértését igazoló tevékenységformákban való részvételre (rajz, 

bábjáték, drámajáték, visszamesélés) 
• a nonverbális eszköztár (gesztusok, mimika, tekintet, testbeszéd) észlelésére, 

megértésére 
 
Részletes követelmény: Mondatok felismerése, értése a szóbeli közleményekben 
 
A gyermek legyen képes: 

• felfedezni és elkünöníteni a mondatokat az elhangzott közleményekben  
( környezetének tárgyairól, élılényekrıl, mesék szereplıirıl stb.) 
• észlelni, elkülöníteni az egyszerő mondatokat a bonyolultabbaktól ( tımondat, 

bıvített mondat, összetett mondat ) 
• érteni különbözı funkciójú mondatok jelentését ( kijelentı, felszólító, felkiáltó, 

óhajtó, kérdı ) 
• az elhangzott mondatokban elıforduló nyelvhelyességi hibák érzékelésére, 

javítására (szórend, hibás ragozás, egyeztetési hibák stb.) 
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Részletes követelmény: Mondatok szavakra bontása, a szavak jelentéstartalmának 
megértése az elhangzott mondatban 
 

A gyermek legyen képes: 
• megérteni, hogy a mondatok szavakból épülnek fel 
• megérteni a szavak jelentését a különbözı beszédhelyzetekben, játékhelyzetekben 
• észlelni, érteni, hogy a szavak jelentése megváltozik a hangok, illetve a szótagok 

kicserélésével 
• felfedezni az elhangzott mondatban a homonimia, szinonimia jelenségét, az 

ellentétes értelmő szavakat 
• felismerni egy adott mondatban a tartalmilag nem odaillı szót 

 

Részletes követelmény: Szavak szótagokra, szótagok hangokra bontása 
 

A gyermek legyen képes: 
• szavak szótagokra bontására, a szótagok helyének felismerésére különbözı 

szavakban 
• a szavak hangokra bontására, a hanganalizísre 
• a hallott hangok helyének a megállapítására (szó elején, szó végén, szó közepén) 
• a magánhangzók és mássalhangzók elkülönítésére, helyes hangoztatásának 

érzékelésére 
 

Részletes követelmény: A konkrét kommunikációs helyzetekben való aktív részvétel 
 

A gyermek legyen képes: 
• az aktív hallgatói szerep gyakorlására 
• a kommunikációs szándék felfedezésére, a kapcsolatfelvételre 
• érteni az utasítást, felszólítást, kérést 
• érdeklıdéssel követni, érteni a kommunikációs helyzeteket  

 
 

A szóbeli kifejez ıképesség fejlesztése  

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
Részletes követelmény: Helyesen és érthetıen beszélni meghatározott 
beszédhelyzetekben 
 
A gyermek legyen képes: 

• személyes élmények elbeszélésére 
• szövegalkotásra konkrét helyzetekben (képek, tárgyak, szituációk alapján) 
• vers, mese reprodukálására, mimetizálására, dramatizálására 
• a nonverbális kifejezı eszközök (gesztus, mimika, tekintet, testbeszéd) 

alkalmazására 
• paraverbális nyelvi eszközök (hangszín, hangerı, beszédritmus, szünet) 

alkalmazására 
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Részletes  követelmény: A beszédhelyzeteknek megfelelı mondatalkotás felismerése, 
értése a szóbeli közleményekben 
 

A gyermek legyen képes: 
• szavak mondattá főzésére, egyszerő és bıvített mondatok alkotására 
• a mondat jelentéstartalmának, szerkezetének megváltoztatására (tömörítés, 

bıvítés)  
• kommunikációs helyzethez igazodó helyes mondatalkotásra (kérés, felszólítás, 

kérdés, stb) 
• a mondatfonetikai eszközök alkalmazására (hangsúly, hanglejtés) 

 
Részletes követelmény: Új szavak alkalmazása, integrálása az aktív szókincsbe 
 
A gyermek legyen képes: 

• mondatalkotásra új szavakkal 
• alkalmazni az új szavakat, tudatosan használni az alapszófajokat (ige, fınév, 

melleknév, névmások, határozók) 
• alkalmazni a rokonértelmő, ellentétes értelmő, több jelentéső és azonos alakú 

szavakat  
• új szavak alkotására (szóalkotási gyakorlatok) 

 
Részletes követelmény: A beszédhangok helyes hangoztatása, összevonása 
 
A gyermek legyen képes: 

• a magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtésére (idıtartam, zöngés, zöngétlen 
mássalhangzók, magas-mély, hangképzés helye stb.) 

• helyes artikulációra 
• összevonni a beszédhangokat (hangszintézis) 
• a helyes beszédlégzésre, légzéstechnikára 

 
Részletes követelmény: Érdeklıdés  tanúsítása a konkrét beszédhelyzetekben 
 
A gyermek legyen képes: 

• kapcsolatot teremteni a környezetével, a beszéd váljon az önkifejezés eszközévé 
• legyen képes bátran megnyilatkozni szóban (beszédbátorság), közlési vágyát 

korlátozni, ha szükséges 
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Az irodalmi ízlés, az irodalom iránti fogékonyság f ejlesztése  
 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
Részletes  követelmény: Az irodalmi alkotás hangulatának, az irodalmii élményeknek az  
átélése 
 

A gyermek legyen képes: 
• esztétikai élményszerzésre, az esztétikai hatások befogadására 
• az irodalmi alkotások hısével azonosulni 
• élmények, érzelmek, hangulatok, benyomások érzékelésére, megélésére a 

befogadás folyamatában 
• erkölcsi, közösségi érzések megélésére, erkölcsi ítéletek megfogalmazására 

az irodalmi alkotások hatására 
 

Részletes követelmény: Az irodalmi szöveg nyelvi szépségeinek a felfedezése 
 

A gyermek legyen képes: 
• a versritmus érzékelésére, a ritmusélmény megélésére, a népi mondókák, 

gyermekversek zeneiségének a felfedezésére (ritmus, rím, szóismétlés, 
hangok stílushatása) 

• a nyelvi képek szépségeinek érzékelésére ( jelzık, megszemélyesítések, 
hasonlatok, metaforák, hangutánzó szavak), belsı képteremtésre 

• a mese érzékletes nyelvi formáinak a felfedezésére (meseformulák, 
ismétlıdı szerkezeti elemek stb.) 

• a realitás és képzelet egyidejő (szimultán), kettıs tudatának a megélésére   
 

Részletes követelmény: A népköltészet, a népi kultúra értékeinek a befogadása 
 

A gyermek legyen képes: 
• egy adott tájegység irodalmi, népi hagyományainak a megismerésére 
• a népköltészeti alkotások (mondókák, mesék, mondák) befogadására, 

értékelésére 
• az ünnepek, jeles napok szokásainak megismerésére, megélésére 
• a gyermeki élettel összekapcsolható hagyományok gyakorlására 
• a népköltészeti alkotások nyelvi, képi világának érzékelésére 

 
Részletes követelmény: Érdeklıdés tanúsítása életkorának megfelelı irodalmi alkotások 
iránt 
 

A gyermek legyen képes: 
• kíváncsian, örömmel hallgatni az irodalmi alkotásokat 
• véleménynyilvánításra, benyomásainak, esztétikai élményeinek 

megfogalmazására 
• felfigyelni a nyelv esztétikájára, a nyelv szépségére, gazdagságára 
• érdeklıdést tanúsítani a népköltészeti alkotások, népszokások, népi 

hagyományok iránt 
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LIMBA ROMÂN Ă 
 

OBIECTIVE CADRU 
 

� ÎnŃelegerea exprimării orale 
� Educarea exprimării orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic 
� Educarea interesului şi a atitudinii pozitive faŃă de limba română  

 
 

În Ńelegerea exprimării orale 
 

 
Obiectiv de referinŃă: Să înŃeleagă mesaje simple, să reacŃioneze la acestea. 
 
Copilul să fie capabil: 

• să înŃeleagă comunicările sau indicaŃiile date de educatoare în limba 
română; 

• să răspundă adecvat (comportamental sau verbal) la ceea ce i se spune. 
 

Obiectiv de referinŃă: Să participe la activităŃile de grup şi la activităŃile de joc în 
calitate de auditor. 
 
Copilul să fie capabil: 

• să înŃeleagă mesaje; 
• să participe la jocurile de grup şi să reacŃioneze adecvat. 

 
Obiectiv de referinŃă: Să audieze cu atenŃie un text şi să demonstreze că l-a înŃeles.  
 
Copilul să fie capabil:  

• să urmărească linia unei poveşti concomitent cu imaginile; 
• să asculte şi să reacŃioneze adecvat la poveşti, poezii, joc cu text şi cântec şi 

alte tipuri de texte (ghicitori, zicători, expresii rimate şi ritmate etc.); 
• să demonstreze înŃelegerea unor texte prin diferite modalităŃi de redare 

(desen, dramatizare etc.);  
 

 
Educarea exprimării orale corecte din punct de vedere 

fonetic, lexical şi sintactic 
 

 
Obiectiv de referinŃă: Să pronunŃe corect sunetele limbii române. 
 
Copilul să fie capabil:  

• să pronunŃe corect sunetele specifice limbii române (ă, â / î ); 
• să articuleze corect diftongii (ai , ei, au , eu , ou , ea, oa , ia) şi triftongii;  
• să pronunŃe corect şi clar diferite grupuri de sunete(ghe, ghi, che,chi); 
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Obiectiv de referinŃă: Să-şi îmbogăŃească vocabularul pasiv şi activ şi să alcătuiască 
propoziŃii şi texte simple. 
 

      Copilul să fie capabil:  
• să înveŃe cuvinte noi în cadrul jocurilor sau activităŃilor de învăŃare; 
• să alcătuiască propoziŃii simple(despre obiecte şi jucării din sala de grupă, 

personaje din poveşti, animale); 
• să utilizeze vorbirea dialogată, folosind corect formulele de politeŃe. 

 
             

Exprimarea interesului şi a atitudinii pozitive fa Ńă de 
limba română 

 
 
Obiectiv de referinŃă: Să participe cu interes şi cu plăcere la activităŃile în limba 
română. 



Programa activităŃilor intructiv-educative în grădiniŃa de copii, pentru grădiniŃele cu predare în limba 
maghiară 

14 

MATEMATIKA 
 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
  

� Értelmi képességek, gondolkodási mőveletek fejlesztése 
� Mennyiség és számfogalom megalapozása 
� Geometriai tapasztalatszerzés  
� Becslés, mérés képességének fejlesztése 
 

 
Értelmi képességek, gondolkodási mőveletek fejlesztése 

 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 
Részletes követelmény: A tér-és síkbeli tájékozódó képesség megalapozása, formálása  
 
A gyermek legyen képes: 

• nyitott vagy zárt, szabálytalan vagy szabályos alakzatokat készíteni 
• megváltoztatni az alakzatok nagyságát, formáját 
• megállapítani, melyik tárgy van hozzá közelebb vagy távolabb 
• meghatározni saját helyét adott térben vagy adott tárgyhoz viszonyítva (kívül, 

belül, a széken, az asztal alatt, társa mellett stb.) 
• helyesen használni a térbeli viszonyokat: fölé, alá, kinn, benn, közel, távol, 

közelebb, távolabb, legközelebb, legtávolabb, mellettem, itt, ott stb. 
• felismerni és megnevezni síkban is a térbeli viszonyokat  

 
Részletes követelmény: Az események idıbeli történésének megértése, az idı mérése 
 
A gyermek legyen képes: 

• tájékozódni az idıben 
• felismerni az események, tevékenységek kronológiai sorrendjét 
• helyesen használni az idıbeliséget kifejezı nyelvi elemeket 
• idıbeli sorrendben elrendezni az eseményeket 
• összehasonlítani az idıtartamokat, ezeket szóban kifejezni 
• mérni az idıt (naptár, órahasználat) 

 
Részletes  követelmény: Tárgyak, élılények csoportosítása egy vagy több szempont 
szerint  
 
A gyermek legyen képes: 

• csoportosítani szín, forma, nagyság szerint 
• felismerni és megnevezni a csoportok, halmazok közti hasonlóságokat, 

különbségeket 
• párba állítani 



Programa activităŃilor intructiv-educative în grădiniŃa de copii, pentru grădiniŃele cu predare în limba 
maghiară 

15 

 
Részletes követelmény: Sorba rendezés megadott vagy választott szempont szerint 

 
A gyermek legyen képes: 
• tárgyakat sorba rendezni megadott szempont szerint (szín, nagyság, hosszúság, 

magasság, vastagság stb.) 
• sormintákat alkotni a megismert szempontok alapján (gyöngybıl, babból, 

papírdarabokból stb.) 
 
 
 

 
Mennyiség és számfogalom megalapozása 

 
 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 
Részletes követelmény: Számlálás 1-tıl 10 -ig 
 
A gyermek legyen képes: 

• csoportokat alkotni (1-10 elembıl) 
• felismerni és megnevezni a csoportok számosságát 
• megfeleltetni a számjegyeket a mennyiséggel  

 
Részletes  követelmény: Tárgyak, élılények sorban elfoglalt helyének megállapítása 

 
A gyermek legyen képes: 

• megnevezni az elsı és az utolsó elemét egy sorozatnak 
• helyesen használni a sorszámneveket: elsı, ötödik, hetedik stb. 

 
Részletes követelmény: Számlálási mőveletek a 10-es számkörben  

 
A gyermek legyen képes: 

• összeadni és kivonni 1-10-ig, 1-2 elem hozzáadásával, elvevésével 
• helyesen használni a matematikai szimbólumokat: <;>; +; -; =; 
• helyesen használni a matematikai nyelvezetet 
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Geometriai tapasztalatszerzés 
 
 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
Részletes követelmény: Geometriai formák/ alakzatok felismerése, megnevezése ( kör, 
háromszög, négyszög) 
 

A gyermek legyen képes: 
• felismerni a különbözı mértani formákat 
• megnevezni a felismert mértani formákat  
• építeni és síkban ábrázolni a különbözı mértani formákat 
• az egészet részekre (fél, negyed) bontani és a részekbıl egészet alkotni  
 
 

 
Becslés és mérés képességének fejlesztése 

  

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
 
Részletes követelmény: Hosszúság, magasság, szélesség és tömeg mérése különbözı 
mértékegységekkel  

  
A gyermek legyen képes:  

• mérni nem szabványos mértékegységgel  
• mérni  szabványos mértékegységgel  
 

 
Részletes követelmény: A tárgyak értékének kifejezése pénzben 

 
 A gyermek legyen képes: 
                      helyesen használni a pénzt 
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KÖRNYEZETI NEVELÉS 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

� A környezetet megismerı képességek fejlesztése, a gyerekek 
kíváncsiságának felkeltése a környezet felfedezése  iránt 

� A környezet és a természeti jelenségek szabatos, pontos megnevezésére, 
helyes nyelvhasználatra nevelés 

� Környezetbarát magatartás alakítása és egészséges életmódra nevelés 
 

A környezetet megismerı képességek fejlesztése, a gyerekek kíváncsiságának 
felkeltése a környezet felfedezése iránt 

 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 
Részletes követelmény: Az emberi test mőködésének, a közvetlen környezetben levı 
fontosabb tárgyaknak, állatoknak, növényeknek a megismerése 
 

A gyermek legyen  képes: 
• felismerni közvetlen környezetének  fontosabb elemeit érzékszervi úton 
• felismerni és megnevezni az emberi test, az állatok és a növények  részeit, 

fontosabb alkotóelemeit 
• azonosítani a domborzati formákat 
• felismerni a természeti környezet jellemzıit, a fontosabb élettereket (víz, talaj, 

levegı stb.) és az ıket befolyásoló tényezıket 
 
 
Részletes követelmény: A természetben végbemenı elemi változások, átalakulások, 
természeti jelenségek megismerése 
 

A gyermek legyen  képes: 
• felismerni és megnevezni a természeti jelenségeket: szellı, szél, vihar, esı, 

zápor, zivatar, villámlás, mennydörgés, harmat, dér,  havazás, havasesı 
• felismerni az egyes természeti jelenségek keletkezésének okát, ezek hatását a 

környezetre, élıvilágra 
• megismerni az évszakok jellemzıit, megnevezni az évszakokhoz tartozó 

hónapokat 
• felismerni és jellemezni az évszakok hatását az ember, az állatok és a növények 

életére, az évszakok hatására bekövetkezı változásokat 
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Részletes követelmény: A környezetben végbemenı folyamatok megismerése, a fejlıdés 
folyamatának, az ok-okozati összefüggéseknek a felismerése 
 

A gyermek legyen  képes:  
• egyszerő kísérleteket végezni különféle anyagok, eszközök használatával  
• megfigyelni a különbözı folyamatokat (oldódás, elszínezıdés, elegyedés, 

szétválás, égés, forralás, párolgás, megszilárdulás, mágnesesség, lebegés, 
elmerülés, légáramlás stb.) 

• követni a fejlıdés folyamatát, az idıben bekövetkezı változásokat (egy növény 
fejlıdését, az állatok táplálását, gondozását, fejlıdését, a természeti jelenségek 
változását) 

 
Részletes követelmény: A szocio-kulturális környezet elemeinek, eseményeinek a 
megismerése 

A gyermek legyen  képes:  
• megismerni a helyi környezet sajátos elemeit (társadalmi, kulturális, gazdasági, 

vallási, történelmi intézményeket, épületeket) 
• érzékelni és megismerni bizonyos eseményeket, azok jelentıségét 

(hagyományırzı, vallásos, kulturális, történelmi események) 
 
Részletes követelmény: Az égitestek létezésének és az őrutazás lehetıségeinek a 
tudatosítása 

A gyermek legyen  képes: 
• megnevezni az általa is észlelhetı, látható legfontosabb égitesteket (pl.nap, 

hold, csillagok) 
• összehasonlítani az égitesteket nagyság, alak, szín szerint 
• fogalmat alkotni az őrutazás, őrkutatás lehetıségeirıl és eszközeirıl 

 
 
 

A környezet és természeti jelenségek szabatos, pontos megnevezésére, helyes 
nyelvhasználatra nevelés 

 
 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
 
Részletes követelmény: A megfigyelések során szerzett tapasztalatok, benyomások 
megnevezése, kifejezése 
 

A gyermek legyen  képes: 
• kérdéseket megfogalmazni a környezetben megfigyeltekkel kapcsolatban 
• megfogalmazni és kifejezni a megfigyeltekkel kapcsolatos észrevételeit, 

gondolatait 
• adatokat értelmezni, értse bizonyos szimbólumok jelentését (idıjárásnaptár, 

csoporttársak jelei, órarend stb.) 
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Környezetbarát magatartás alakítása és egészséges életmódra nevelés 
 

 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 

 
Részletes követelmény: A környezet ápolása, óvása, védelme 
 

A gyermek legyen  képes: 
• aktívan részt venni a természet ápolásában, gondozásában, védelmében 
• felelısséget vállalni környezetének gondozásában  
• megindokolni a természet védelmének fontosságát, tudatosítani az ember által 

okozott környezeti károkat 
• kifejezni a természethez való pozitív viszonyulását gyakorlati és mővészeti 

(képzımővészeti, zenei) munkákban 
• csoportosítani különféle képes információkat megadott szempontok szerint 
• készíteni különféle környezetet, életteret modelláló maketteket, albumokat, 

kollázsokat stb. 
 
 
Részletes követelmény: Az egészséges életmód fontosságának a felismerése és 
betartása 
 

A gyermek legyen  képes: 
• betartani a higiéniai szabályokat  
• helyesen  használni a tisztálkodási és  a legfontosabb tisztító eszközöket 
• óvatosnak lenni, megelızni a baleseteket 
• betartani a társadalmi együttélés szabályait, civilizált magatartást tanúsítani 
• megkülönböztetni az egészségre káros fogyasztási cikkeket és küzdeni ellenük 
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KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 
 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

� Viselkedési szabályok megismerése és tiszteletben tartása; társas 
kapcsolatok alakítása. 

� Pozitív akarati és jellembeli tulajdonságok nevelése; önbizalom és pozitív 
közösségi magatartás fejlesztése 

� Népünk történelmére, földrajzára, vallására jellemzı fontosabb adatok, 
események megismerése 

 
 

Viselkedési szabályok megismerése és tiszteletben tartása; társas kapcsolatok 
alakítása 

 
  

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 
Részletes követelmény: A közösségbe való beilleszkedések és személyes biztonságára 
vonatkozó szabályoknak a megismerése és tiszteletben tartása  
 
A gyermek legyen képes: 

• elfogadni  és tiszteletben tartani a csoporton belüli közösségi szokásokat 
• a társas együttmőködésre 
• a közlekedési, higiéniai és személyes biztonságára vonatkozó szabályok 

alkalmazására 
• meghallgatni és tisztelni mások véleményét 
• a másság elfogadására 
• mindennapi tevékenységeinek önálló elvégzésére (tisztálkodás, öltözködés, 

játékok helyre rakása) 
• a közösség értékrendjének tiszteletben  tartására 

 
 

Pozitív közösségi magatartás fejlesztése 
 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 
Részletes  követelmény: Különbözı magatartásformák értékelése 
 
A gyermek legyen képes: 

• saját magatartását a közösségi normák függvényében értékelni 
• tetteinek, cselekedeteinek önmagára és a közösség többi tagjára gyakorolt 

hatását felmérni 
• különféle helyzetekhez alkalmazkodni 
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Részletes követelmény: Pozitív énkép alakítása. Akarati és jellembeli tulajdonságok 
alakίtása 

 
A gyermek legyen képes: 

 
• bízni önmagában és társaiban 
• ıszinte, türelmes és bátor magatartásra 

 
Népünk történelmére, földrajzára, vallására jellemzı fontosabb tények, 
események megismerése 
 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
Részletes követelmény : A szülıföld és az ország sajátosságainak megismerése (felszíni 
formák, földrajzi fekvés, társadalmi-kulturális-történelmi-vallási-néprajzi vonatkozások) 
 
A gyermek legyen képes: 
 

• szülıföldje, lakhelye megnevezésére 
• az ország megnevezésére, jelképeinek (zászló, címer, himnusz) 

felismerésére és tiszteletben tartására 
• a hagyományok, a családi és a közösségi ünnepek megismerésére és 

átélésére 
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KÉPZİMŐVÉSZETI NEVELÉS 
 
 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

� Az ábrázolás ( rajzolás, festés, mintázás ) készségének fejlesztése 
� A környezı világ ábrázolása a képzımővészet sajátos eszközeivel és jellegzetes 

nyelvezetének használatával 
� A kreativitás fejlesztése rajzolás, festés, mintázás által 

 

 
Az ábrázolás (rajzolás, festés, mintázás) készségének fejlesztése 

 
 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
Részletes követelmény: A rajzolás és festés készségeinek fejlesztése 
 
A gyermek legyen képes: 

• a munkaeszközök helyes használatára 
• a grafikai jelek (pont, vonal) megrajzolására 
• befesteni szabad felületeket 
• mővészi hatás elérésére a különbözı technikák kombinálásával 

 
Részletes követelmény: A mintázás készségeinek fejlesztése 
 
A gyermek legyen képes: 

• különbözı anyagokból formázni 
• különbözı technikák (tépés, sodrás, gömbölyίtés, lapίtás, mélyίtés, illesztés) 

alkalmazására 
 

 
A környezı világ ábrázolása a képzımővészet sajátos eszközeivel és  jellegzetes 

nyelvezetének használatával 
 

                   
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

 
Részletes követelmény: A formák és szίnek felismerése és megkülönböztetése a környezı 
világban 
 
 A gyermek legyen képes: 

• felismerni környezetében a színeket, formákat, vonalakat 
• megkülönböztetni a vonalakat (egyenes, görbe, függıleges, vίzszintes, ferde) és 

formákat 
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Részletes követelmény: A képzımővészeti tevékenységekre vonatkozó sajátos nyelvezet 
használata 
 
A gyermek legyen képes: 

• a képzımővészeti tevékenységeken használt eszközök, technikák megnevezésére 
(sablon, nyomat, bélyegzés, satírozás, préselés, illesztés, karcolás, szimmetria, 
kollázs stb.) 

 
 

A kreativitás fejlesztése rajzolás, festés, mintázás által 
 

 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 
 

Részletes követelmény: Eredeti képzımővészeti munkák alkotása 
 
A gyermek legyen képes: 

• a technikák eredeti alkalmazására 
• értelmezni saját és mások képzımővészeti alkotásait 
•  hozzájárulni környezete esztétikai arculatának alakίtásához 
•  irodalmi és zenei élményeinek képzımővészeti ábrázolására 
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GYAKORLATI ÉS HÁZTARTÁSI 
TEVÉKENYSÉGEK 

 
 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

� Az anyagok tulajdonságainak és a különbözı technikáknak a megismerése 
� Gyakorlati és háztartási készségek fejlesztése 
� Esztétikai és gyakorlati érzék fejlesztése 
� Gyakorlati jellegő és háztartási tevékenységek fejlesztése 

 
 

 
Az anyagok tulajdonságainak és a különbözı technikáknak a megismerése 
 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 
Részletes követelmény: A gyakorlati tevékenységek egyszerő munkaeszközeinek 
megismerése 
 
A gyermek legyen képes : 
 

• kiválasztani a munkaeszközöket a konkrét tevékenységnek megfelelıen 
• megismerni a használt eszközöket  

 
Részletes követelmény: A természetes és mőanyagok megismerése 
 
A gyermek legyen képes: 
          

• a természetes és mőanyagok tulajdonságainak megfigyelésére 
• a természetes anyagok és hulladékok újrafelhasználására 
• a megfelelı anyagot kiválasztani adott téma megvalósításához 

 
Részletes követelmény: Az anyagok változásainak érzékelése a feldolgozás során 
A gyermek legyen képes: 
 

• érzékelni a változásokat az anyagokkal (papír, textil) való tevékenység 
(győrögetés, simítás, áztatás) során 

• érdeklıdést tanúsítani a gyakorlati tevékenységek iránt 
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Gyakorlati és háztartási készségek fejlesztése 
                                               
 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 

Részletes követelmény: Megoldások találása témák megvalósításához 
 

A gyermek legyen képes: 
• a szükséges anyagokat, eszközöket kiválasztani a javasolt témához  
•  az adott témát egyénileg vagy csoportosan megvalósítani 
• azonosítani és megnevezni a célt, aminek érdekében használja ezeket az eszközöket 
• megfelelı nyelvhasználatra a tevékenységek során 

 

 Részletes követelmény: Különbözı technikák megismerése 
  

A gyermek legyen képes: 
• tépni, vágni, ragasztani, hajtogatni, tőrögetni különbözı, természetes- és 

mőanyagokból  
• feltekerni, sodorni, főzni, zsinórozni, fonni, varrni, szıni 
• különféle házimunkák elvégzésére 
• érdeklıdéssel  résztvenni a gyakorlati és háztartási tevékenységekben 
• megfelelı nyelvhasználatra a tevékenységek során 

                                                                                                           

Részletes követelmény: Háztartási készségek fejlesztése 
 

A gyermek legyen képes: 
• egyszerő házi munkák megismerésére és elvégzésére (asztalterítés, mosogatás, 

portörlés, növények és állatok gondozása) 
• személyi tárgyait elrendezni, tisztán tartani 
• higiéniai – egészségügyi szabályokat betartani 
• megfelelı nyelvhasználatra a tevékenységek során (udvariassági kifejezések) 
• érdeklıdéssel részt venni a házi munkákban 

 
Esztétikai és gyakorlati érzék fejlesztése 

 
 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  
 

Részletes követelmény: Saját munkák felhasználása a környezet szépítésére 
 

A gyermek legyen képes: 
• megtalálni az elkészített tárgyak felhasználásának módozatait (díszítés, kiállítás, 

játékszer, maszkok stb.) 
• kreatívan hozzájárulni környezete szépítéséhez 
• különbözı helyzetekben alkalmazni tapasztalatait 
• megfogalmazni véleményét és értékítéletet alkotni saját és/vagy társai munkájáról 
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TESTNEVELÉS 
 
 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

� Az egészség megırzéséhez szükséges egészségügyi szabályok ismerete 
� A mozgási és gyakorlati készségek kialakítása és fejlesztése 
� Az értelmi, akarati és érzelmi tulajdonságok fejlesztése 
 

 
Az egészségügyi szabályok megismerése 

 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  
 
Részletes követelmény: A tornafelszerelésre és a tornaeszközökre vonatkozó 
egészségügyi  és biztonsági szabályok megismerése 
 
A gyermek legyen képes: 

• megfelelı öltözéket használni a testnevelési tevékenységeken 
• tornafelszerelését megfelelıen tárolni 

 
Részletes követelmény: az egészségügyi szabályok betartása a testnevelés során 
 
A gyermek legyen képes: 

• egészségének megırzésére a tevékenység során 
• egészségi állapotának ellenırzésére a tevékenység megkezdése elıtt 

 
 

 
Az egészségügyi szabályok megismerése 

 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  
 
Részletes követelmény: Egyszerő mozgások végzése 
 
A gyermek legyen képes: 

• helyes testtartásra különféle helyzetekben 
• elvégezni mozgásgyakorlatokat (pl. járás, futás, ugrás) 
• elvégezni a különbözı testrészeket fejlesztı gyakorlatokat 
• megismerni testfelépítését, testsémáját 
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Részletes követelmény: a tér- és idıbeli tájékozódás összetevıinek érzékelése (ritmus, 
idıtartam, távolság, hely, irány…) 
 
A gyermek legyen képes: 

• tájékozódni megadott támpont alapján 
• összehangolni mozgását az óvónı által megadott ritmussal 
• a térirányok érzékelésére a mozgás során 
• testmozgást összehangolni a zene vagy a beszéd ritmusával 
• elvégezni népi, modern, vagy klasszikus tánclépéseket 

 
Részletes követelmény: Összetett gyakorlatok végzése 
 
A gyermek legyen képes: 
 

• bonyolultabb gyakorlatok végzésére (kéziszer használatával vagy anélkül) 
• mozgásos/sportjátékok végzésére 

 
 

Az értelmi, akarati és érzelmi tulajdonságok fejlesztése 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

 
 

Részletes követelmény: Érzelmek kifejezése a tanult mozgásokkal 
 
A gyermek legyen képes: 

• reagálni mozgással az adott utasításra 
• kifejezni érzelmeket mozgással 

 
Részletes követelmény: Együttmőködı magatartás tanusítása tevékenységeken 
 
A gyermek legyen képes: 

• betartani a közösség által meghatározott szabályokat 
• kitartóan, aktívan résztvenni a tevékenységeken 
• hozzájárulni a csapat sikeréhez, csapatszellemet, versenyszellemet tanúsítani 

 
Részletes követelmény: Összetett gyakorlatok végzése 
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ÉNEK- ZENEI NEVELÉS 
 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: 
 

� A környezı világ hangjainak és a zene hangjainak az érzékelése. 
� A zenei kifejezı képesség fejlesztése. 
� Ritmusérzék fejlesztése. 
�  A zenei élmény iránti fogékonyság alkítása, zenei mővek 

hallgatása. 
 

 
A környezı világ hangjainak és a zene hangjainak az érzékelése 

 
 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

 
Részletes  követelmény: A környezı világ hangjainak érzékelése 

 
A gyermek legyen képes:  

• a természet és a környezı világ hangjainak érzékelésére, utánzására 
 

Részletes  követelmény: A hangszín érzékelése 

A gyermek legyen képes:  
 

• a csend, a zörej és a zenei hang megkülönböztetésére 
• a zenei hang, a hangszerek és a beszédhang megkülönböztetésére 
 

Részletes követelmény: Hangerısség érzékelése 

A gyermek legyen képes:  
• a hangerısség megkülönböztetésére (halk, hangos) 

 
Részletes követelmény: Idıtartam érzékelése 

A gyermek legyen képes:  
• a hangok idıtartamának érzékelésére (hosszú, rövid) 
• legyen képes érzékelni a szünetet 

 
Részletes követelmény: Hangmagasság érzékelése 

A gyermek legyen képes:  
• magas és mély hangok érzékelésére 
• a dallam irányának felismerésére (ereszkedı - emelkedı) 
• a dallam szöveg nélküli felismerése 
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Ritmusérzék fejlesztése 

 
 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  
 
Részletes  követelmény: A hangok idıtartamának megkülönböztetése 

A gyermek legyen képes:  

• az idıtartam megkülönböztetésére 
• érzékelni a metrumot, a tempót és a hangsúlyt 
 
 

 
Zenei kifejezıképesség fejlesztése 

 

 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

 

Részletes  követelmény: Éneklési készség fejlesztése 
 
A gyermek legyen képes:  

• csoportosan és egyénileg énekelni 
• hangszerkísérettel énekelni 
• ritmushangszerekkel, testmozgással kísérni a dallamot 

 

Részletes  követelmény: A többszólamúság iránti érdeklıdés és érzék fejlesztése 

A gyermek legyen képes:  
• zenei párbeszédre 
• kánonban énekelni 
• egyénileg és kórusban énekelni 

 

Részletes követelmény: Érzelmek kifejezése mozgással 

A gyermek legyen képes:  
• az ének szövegének és dallamának érzékelésére és mozgásban való 

kifejezésére 
• kifejezni zenei élményeit (pantomim, dramatizálás) 

 

Részletes követelmény: Zenei kreativitás és improvizációs készség fejlesztése 

A gyermek legyen képes:  
• ritmusok, dallamok megalkotására, elıadására 
• kifejezni zenei élményeit (pantomim, dramatizálás) 
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A zenei élmény iránti fogékonyság fejlesztése, zenemővek hallgatása 
 

 

 RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  
 

Részletes fejlesztési követelmény: Zenemővek hallgatása adott szempontok alapján 

A gyermek legyen képes: 

• zenehallgatásra, a zenemővek értésére 
• zenei anyanyelvünk megismerésére, értékelésére 
• a zenei irodalom értékének megismerésére 

 

Dalkészletjavaslat: 

 
Aki nem lép egyszerre; Akinek a szeme kék; Aranyszálat szakajték; Ág, ág kicsi ág; 

A part alatt; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj, medve; Borsót fıztem; Bújj, bújj, zöld ág; 

Bună dimineaŃa; Ciróka-maróka; Csiga-biga; Csíp-csíp csóka; Copăcelul din grădină; 

Csın-csın győrő; Dirmeg, dörmög; Éliás, Tóbiás; Elment a madárka; Elment a tyúk 

vándorolni; Elvesztettem zsebkendımet; Én elmentem a vásárba; Én kis kertet kerteltem; 

Ennek a kislánynak; Ég a gyertya; Egy kis malac; Egy üveg alma; Esik az esı; Fehér 

liliomszál; Floare albă ghiocel; Gyertek haza ludaim; Gyertek lányok ligetre; Gyí Paci 

paripa; Hajlik a meggyfa; Hinta, palinta; Ha én cica volnék; Hopp Juliska; Hová mégy te 

kis nyulacska; Hull a hó; Hull a pelyhes fehér hó; Höc, höc katona; Iarna; Iglice szívem; 

Iepuraşul łup; Itt a farsang; Juhok, pásztorok; Katalinka szállj el; Kiment a ház az 

ablakon; Kirje, kirje kisdedecske; Kinyílt a rózsa; Kis kacsa fürdik; Kicsi ingó, bingó; 

Kis karácsony, nagy karácsony; Koszorú, koszorú; Kot, kot, kot; Lánc, lánc eszterlánc; 

Lipem, lopom a szılıt; Lóg a lába; Mag, mag, búza mag; Már megjöttünk estére; 

Meghozta az Isten; Mennybıl az angyal; Méz, méz, méz; Mit játsszunk, lányok; Mi van 

ma; Mândră-i toamna; Most viszik; Nézz föl a fákra; Ó, Erzsébet; Orgona ága; Pásztorok, 

pásztorok; Sándor napján; Sorcova; Szólj síp, szólj; Süss fel nap; Süssünk, süssünk 

valamit; Tavaszi szél; Tekeredik a kígyó; Tente baba, tente; Ti csak esztek isztok; Tüzet 

viszek; Új esztendı virradott; Ugráljunk, mint a verebek; Umblă ursul; Vajon József; 

Virágéknál ég a világ; VrăbiuŃa; Zsipp, zsupp. 
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Zenehallgatás: 
 

Magyar népzene és helyi jellegő folklór 
Többszólamú kórusmővek 
Román népzene 
Vivaldi: Évszakok                                                                 
W. A Mozart: Bölcsıdal 
W. A Mozart: Keringı 
W. A Mozart: Burleszk 
W. A Mozart: Kis éji zene 
J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek 
J. S. Bach: A földre leszállt 
J. S. Bach: Oly szép a téli jégvilág 
L. van Beethoven: Dal 
L. van Beethoven: Für Elise 
L. van Beethoven. Pastoral szimf. 
J. Brahms: Keringı 
J. Brahms: Bölcsıdal 
G. Enescu: Impresii din copilărie 
G. Enescu: I. II. Rapszódia 
Bartók B.: Este a székelyeknél 
Bartók B.: Ne menj el 
Bartók B.: Elment a madárka 
Kodály Z.: Gyermektáncok 
Kodály Z.: A pünkösdi rózsa 
Kodály Z.: Kánonok 
Kodály Z.: Volt nekem egy kecském 
Kodály Z.: Fütyül a rigó 
Kodály Z.: Paripám csodaszép 
Kodály Z.: Biciniumok 
Bárdos L.: Kis kacsa fürdik 
Bárdos L.: Elment a tyúk vándorolni 
Bárdos L.: Kánonok 
Bárdos L.: Hétfı, kedd 
Bárdos L.: Jaj, de pompás fa 
Szınyi E.: Biciniumok 
P. Csajkovszkij: Diótörı 
Sz. Prokofjev: Péterke és a farkas 
J. Haydn: 101.szimf.Az óra (részletek) 
J. Haydn: 94. szimf. Meglepetés (részletek) 
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Tantervbizottság / Colectivul de elaborare a programelor: 

Drd. Ambrus Ágnes, I. fokozatú magyartanár, Kovászna megyei szakfelügyelı /profesor 
de limba şi literatura maghiară cu gradul didactic I, inspector de specialitate, IŞJ Covasna 

Bunta Gyöngyi, I. fokozatú óvónı, Napsugár Óvoda, Udvarhely / educatoare, grad didactic I, 
GrădiniŃa Napsugár, Odorheiul Secuiesc 

Kecskés Edit, I. fokozatú óvónı, Rosszullátók Óvoda, Nagyvárad / educatoare, grad 
didactic I, GrădiniŃa de copii Ambliopi, Oradea  

Kocsis Ilona Lívia, I. fokozatú igazgató- óvónı, fıiskola, Kincskeresı Óvoda, Arad / 
institutor- director, grad didactic I, Colegiu Pedagogic de Institutori, GrădiniŃa 
"Kincskeresı”, Arad 

Kovács Júlia, I. fokozatú óvónı, Maros megyei szakfelügyelı / educatoare, grad didactic 
I., inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar JudeŃean Mureş 

Muszka Pál Anna, I. fokozatú óvónı, I-es számú Óvoda, Kolozsvár / educatoare, grad 
didactic I, GrădiniŃa Nr. I., Cluj-Napoca 

Petzinger Klára, I. fokozatú óvónı, Hargita megyei szakfelügyelı / educatoare, grad 
didactic I, inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar JudeŃean Harghita 

Prezsmer Imola, I. fokozatú óvónı, Kovászna megyei szakfelügyelı / educatoare, grad 
didactic I, inspector de specialitate al judeŃului Covasna 
 

Közremőködık/ Colaboratori: 

Faragó Emese, I. fokozatú óvónı, Orsolya Óvoda, Nagyvárad / educatoare, GrădiniŃa 
nr.13 "ORSOLYA", Oradea – Testnevelés Tanterv / Programa de EducaŃie Fizică 

Fülöp Judit, I. fokozatú óvónı, Szováta/ educatoare, grad didactic I,  Sovata, Ének -
Zenei Nevelés Tanterve / Programa de EducaŃie Muzicală 

Király-Nagy Magdolna, I. fokozatú igazgató- óvónı, fıiskola, Orsolya Óvoda, 
Nagyvárad/ institutor-director, grad didactic I, GrădiniŃa nr.13 "ORSOLYA", Oradea 
Testnevelés Tanterv/ Programa de EducaŃie Fizică 

Kozma Judit, I. fokozatú óvónı, 25-ös Számú Óvoda, Nagyvárad / educatoare, grad 
didactic I, GrădiniŃa de copii nr.25, Oradea,  Román Nyelv Tanterve/ Programa de Limba 
Română 

Prof. dr. Orosz-Pál József, Udvarhelyi Tanítóképzı Fıiskola/ Institutul Pedagogic 
Odorheiu-Secuiesc, Ének- Zenei Nevelés Tanterve/ Programa de EducaŃie Muzicală 

Szabó Anna, I. fokozatú óvónı, Orsolya Óvoda, Nagyvárad/ educatoare, grad didactic I, 
GrădiniŃa nr.13 "ORSOLYA", Oradea, Román Nyelv Tanterve/ Programa de Limba Română 

 

Egybehangolta/ Coordonare: Fodor Dóra, tanácsos, Oktatási és Kutatási Minisztérium, 
Kisebbségi Fıosztály/ MEdC, DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor 

 
Expertiză curriculum : Lector univ. drd. Mariana Norel, expert CNC pentru aria 
curriculară “Limbă şi Comunicare” 


