
Kedves Szülők és Gyerekek! 

A hét témája: ANYÁKNAPJA 

 

Május első vasárnapja különleges ünnep. Köszönetet 

mondunk annak a személynek, kinek életünket köszönhetjük.  

Nehéz ilyenkor szavakba önteni érzelmeinket, hiszen oly sok minden kavarog a 

fejünkben és szívünkben egyaránt. Talán a legszebb, amit ekkor adhatunk, az 

együtt töltött idő és az emlékek. 

Mit jelent anyának lenni? Szavakba önteni nagyon nehéz, szinte lehetetlen. 

Abban a pillanatban, mikor megtudjuk, hogy édesanyák leszünk, szárnyakat 

kapunk és elindulunk egy mesebeli úton, mely tele lesz kalanddal, 

boldogsággal, kihívással, de legfőképp szeretettel. Az aprócska gyerekeknek 

minden nap ünnep, amit anyával tölthetnek, hiszen ő a legbiztosabb pont az 

életükben, ő az, aki éjjel nappal lesi csemetéjének rezdüléseit, kívánságait. 24 

órás önzetlen szolgálat ez, melyért a fizetség a létező legnagyobb kincs a Föld 

kerekén: a gyermek mosolya, csillogó 

szemei, boldogsága. 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 
Kézműves 
foglalkozás 

Izgő-mozgó Irka-firka Mese, bábozás 

Izgő-mozgó Zengő-bongó Izgő-mozgó Izgő-mozgó 

Zengő-bongó Zengő-bongó Zengő-bongó 

 

 

Hétfő 
Kézműves foglalkozás Kezdjük a hetet szintén egy kis kézműves foglalkozással. Elsőnek talán 

egy nagyon egyszerűvel , a háztartásban is megtalálhatóak a 
szükséges eszközök. nincs másra szükség csak egy papírlapra, wc parír 
gurigára, kis tálra és persze piros festékre. 
 
https://hu.pinterest.com/pin/43347215135751000/sent/ 
 



 
 
A következő egy kedves kis tenyérlenyomat. Szükségünk lesz egy 
spatulára, vagy egy darab bot is megfelel, papír, festék, ragasztó. 
 
https://hu.pinterest.com/pin/620089442425443831/sent/ 
 



 
 
 
 
 
 
 

Izgő-mozgó

 

 Simogatós, csavarintós, mutogatós: 
 
Kerekecske, gombocska, (a gyermek tenyerét simítjuk) 
volt egy kicsi dombocska, (kezeinkkel a gyermek kezébe dombot 
formálunk) 
dobon állt egy házikó, (kezeinkkel háztetőt formálunk) 
házikóban ládikó, (a gyermek kezét ökölbe szorítjuk) 
a ládikóban kerek tálca, (az ökölbe szorított kezet kinyitjuk) 
a tálcán meg öt pogácsa, (a gyermek ujjait egyenként végig simítjuk) 
arra ment az egérke, (mutató-, középső ujjunkkal a gyermek tenyerébe 
járó mozdulatot imitálunk) 
mind megette ebédre (a gyermek ujjait egyenként megérintjük). 
 
A házat kiseperjük (Beleborzolunk a baba hajába), 
a port letörölgetjük (megsimogatjuk homlokát), 
az ablakot behúzzuk (lecsukjuk szemeit), 
a kulcson egyet csavarintunk (finoman csavarunk egyet pici orrán). 
 



Keze, lába van neki, 
szeme, füle van neki, 
orra, szája van neki, 
s hol fut a kis nyuszi? 
(simítgatjuk sorra a felsorolt testrészeket, majd megcsiklandozzuk a 
hasát) 

Zengő-bongó

  

Orgona ága, barackfa virága. 
Öltözzetek új ruhába,  
anyák napja hajnalára, 
illatosan! 
Zúgja az erdő, susogja a szellő. 
Üzenik az 
ágak, lombok: 
légy te mindig 
nagyon 
boldog, 
Édesanyám! 
 
Hallgassuk 
meg ezt a kedves kis dalt furulyán.  
https://youtu.be/k-9luTOoK00  
Ugye milyen szépen szól?  

 

 

 

 

Kedd 
Izgő-mozgó Egymással szemben ülve, talppal egymásnak támaszkodva kézfogás:  

Húzz, húzz engemet, én is húzlak tégedet! 
Amelyikünk elesik, az lesz a legkisebbik! 
 
Egymással szemben ülve mondják és mutatják a gyerekek:  
Mit csinál a kis kezem? 
Simogat kedvesen ( arcán),  
ütöget mérgesen ( tenyerébe),  
csiklandoz viccesen ( nyakán),  
csipked hegyesen (arcán óvatosan),  
táncol ügyesen (kezeket forgatva),  
te is tudod, mondd velem (anyára mutatni)! 

Zengő-bongó Örömünnep ez a nap, virágszirmot bont a nap, 
Akácvirág, tulipán téged köszönt anyukám. 
Szól a kakukk, a rigó:-Édesanyánk szíve jó! 
Fülemüle fenn a fán,Néked dalol anyukám. 
Én az édes életet köszönöm ma Teneked, 
Régi emlék simogat,puha pólya, patyolat. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qB3kcRk1jA0  

 



 

Anyák napján nemcsak az édesanyáknak, hanem a nagymamáknak is köszönet 

jár a sok gondoskodásért, útmutatásért és persze játékosságért. Köszönhetjük a 

nagymamáinknak, hogy... 

Mindig megőrizték az összes rájuk bízott titkunkat. 

Minden korszakot teljes erőbedobással végigasszisztálták: mindegy, hogy épp 

hercegnők/hercegek voltunk vagy bányarémek/hisztimanók. És persze benne 

voltak minden játékban. 

Képesek voltak hajnalban felkelni azért, hogy süssenek nekünk egy kis 

palacsintát. 

Nem akadtak ki, amikor gyerekként minden ételt lefújjoltunk, hanem addig 

csiszolták a receptet, amíg csak-csak belekóstoltunk. 

Bármikor volt idejük telefonon lediktálni még a legbonyolultabb süti receptet is, 

csak hogy pont olyan íze legyen majd, mint az övékének. 

Sokat meséltek a gyerekkorukról, szerelemről, csalódásról. A kapott gyönyörű 

szerelmes leveleik még mindig megvannak. 

Rámutattak arra, hogy az ember idős korban is maradhat fiatalos, energikus, 

kalandvágyó. 

Mindig elfogadták minden egyes választottunkat, a párunkat pedig már unoka 

számba veszik. 

Sosem lehetett tőlük üres kézzel távozni: mert vagy ott megesszük, vagy 

elvisszük. 

Ha még megtehetitek, látogassátok meg a nagymamákat, persze csak a 

szabadban, a távolságot megtartva beszélgessetek velük! Ez lesz a legszebb 

köszönet mindenért. 

 

Szerda 
Irka-firka 

 

Készíthetünk ajándékot is nekik. 
Csak papír és festék kell most, illetve két tenyér. Anyáé/ Apáé és a 
gyerkőc tenyere. 
https://hu.pinterest.com/pin/78250112256408201/sent/  
 



         
 
Egy kicsit összetettebb, nagyon kis kedves kép. Szükségetek lesz egy 
papírra, lehetőleg kékre, ha nincs, fessük be. Zöld 
festék, papígalacsinok , ragasztó. 
 
https://hu.pinterest.com/pin/593912269597357525/sent/  
 

 
 



Izgő-mozgó

 

Lovagoltatáshoz: 
Így lovagolnak a hölgyek a hölgyek, 
A parasztok így döcögnek, 
Így mennek a huszárok, hopp, hopp, hopp! 
Hopp-hopp-hopp! 
 
Gyí, paci paripa, 
Nem messze van Kanizsa, 
Odaérünk délre, libapecsenyére! 
Gyí te paci, Gyí te ló, 
Gyí te Ráró, Hó-hahó! 

Zengő-bongó Kicsi vagyok, mint a pont,  
De a pont is sokat mond. 
Azt mondja a pontocska, 
Élj sokáig Nagymama! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Csütörtök 
Mese,  bábozás  Bartos Erika: Anyák 

 
https://youtu.be/YfEmDagIEIo  
 
 
 
 
 
 
 

Izgő-mozgó

 

Előre jobb kezedet, utána hátra. 
Előre jobb kezedet, utána rázzad, 
Utána uggi-buggi, utána forgás, (riszálás, forgás) 
Tapsolj egyet pajtás. (taps ritmusra) 

Előre bal kezedet, utána hátra. 
Előre bal kezedet, utána rázzad, 
Utána uggi-buggi, utána forgás, 
Tapsolj egyet pajtás. 



Zengő-bongó Az én szívem kis óra, 
szeretet a rugója, 
mely mindig csak azt ketyegi: 
édesanyát szereti! 

Mi van ma, mi van ma? 
édesanyák napja, 
pár szál virág a kezemben:  
édesanyám kapja. 

Azt is azért adja, 
aki szorongatja: 
édesanyám, édesanyám 
jó szívvel fogadja. 

http://www.gyerekdal.hu/dal/mi-van-ma-mi-van-ma 

 

 

 

Szép hetet kívánunk!                                                                      

                  Viol, Viki és Dóri 

 

 

 


