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Kedves Málnások! 

 

Köszönjük, az előző heti szorgalmas részvételt, hozzászólásokat! 

Szülinaposunk ezen a héten május 3-án Lujzi lesz, így kérjük, készítsetek neki egy rajzot, 

kívánjatok valami szépet és küldjétek el! 

Rajta hát, kezdjetek bele szaporán! ☺ 

Készülünk egy igazán nagy ünnepre is! Tudjátok mire? Vasárnap Anyák napja lesz! Ilyenkor az 

óvodában kézműveskedünk, hogy anyáékat, nagymamát meglepjük valami aprósággal. 

Sajnos idén a készülődésben nem tudunk nektek személyesen segíteni, de tudjuk, hogy 

nélkülünk is elég ügyesek vagytok! 

 

Kezdjük a szokásos módon, jöjjön a mese:  

Fésűs Éva: Jó éjt, bocsok! 

– Jó éjt! 
– Jó éjt, mackó mami! 

A medvebarlang hálófülkéjében mackó néni minden este ezek után a szavak után borított 
ibolyalevelet a jánosbogár lámpára, hogy három bocsa hamarabb elaludjék. 

Azok pedig minden áldott este ilyenkor kezdtek élni, mintha egész napi erejüket és 
virgoncságukat mostanra tartogatták volna. 

Látszólag engedelmesen ráhúzták a mohapaplant a fél fülükre, de a másikat szabadon 
hagyták, hogy hallják, mikor lépi át mackó mami a hálóbarlang küszöbét. 

Abban a pillanatban elkezdődött a huncutságok sorozata, hol így, hol amúgy, de a cél mindig 
ugyanaz volt: húzni az időt, hogy ne kelljen még aludni. 

A hét minden napjának estéjére tartogattak valami csalafintaságot. Hétfőn Dörmi szólalt 
meg, mielőtt mackó mama átlépte volna a küszöböt: 

– Én nem kaptam puszit! 
– Már hogyne kaptál volna, kisfiam! 
– De én eggyel kevesebbet kaptam, mint Brumcsi! – És hozzátette szemrehányó tekintettel: 
– Megszámoltam! 



Még a szája is legörbült. 

Mackó mamának sürgősen igazságot, azazhogy pótpuszit kellett osztania. De addigra már a 
másik két bocs is lerúgta a paplant és körülugrálta: 

– Én is kérek még! Én is keveset kaptam! Én is! 

Mire vége szakadt a nagy cuppogásnak, hízelkedésnek, kilencet kakukkolt az óra. 

– Mélységes rengeteg! Még nem is mosogattam! – kiáltott fel mackó néni és szigorúan 
toppantott: – Ilyen aztán nem lesz többet! 

Hát nem is lett, mert keddre más műsort eszeltek ki a bocsok. 

– Pók van az ágyamban! – kiáltott fel Brumcsi másnap este, aminek az lett a következménye, 
hogy mind a három ágyat össze-vissza kellett túrni. A pókot természetesen nem találták, 
hiába bizonygatta Brumcsi, hogy nagy volt és fekete – de mire vége lett a hajcihőnek, az óra 
tízet kakukkolt. 
– Jóságos mézesputtony! – kapott a fejéhez mackó mama. Még ezután kell kimosnom a 
mackónadrágotokat! 

Szerdán Dörmi kért vizet elalvás előtt. Egy negyed óra múlva Brumcsinak száradt ki a torka, 
valamivel később pedig Lomposka akart egy pohár harmatvízért elepedni. 

Mackó mama háromszor hagyta félbe a vasalást, amire csak ilyenkor jutott ideje, mert 
napközben egy málnásban dolgozott. Egyedül nevelte a három bozontos bocsot, és sohasem 
volt szíve nemet mondani, ha valamit kértek. Azok pedig viháncoltak, kuncogtak, pompásan 
szórakoztak. Így ment heteken keresztül, míg egyszer furcsa dolog történt. 

Azon az estén Lomposka lett volna soron a huncutságban, de elkésett a nyöszörgéssel, mert 
Mackó néni szokatlanul gyorsan köszönt el tőlük és ment ki az ajtón. Valami olyasmit 
dörmögött, hogy mindig fáradt, nem csoda, ha elszámolta magát a málnával. Most aztán 
kezdheti elölről az egészet… 

Lomposkát megszidta két testvére, amiért ügyetlenkedett, de azután hamarosan készen volt 
a tervük. 

– Szúnyogokat fogunk csapkodni! – jelentette ki diadalmasan Dörmi. – Erre majd bejön a 
mami a nagy partvissal, és az olyan mulatságos, hogy legalább tizenegyig fent maradhatunk. 
El is kezdődött a csetepaté. Először csak a mancsukkal csapkodtak, de mackó mami nem jött 
be megkérdezni, hogy mi az. 

Elő a papucsot! Elő a kispárnát! Elő a tegnapi újságot! Piff-puff! Dirr-durr! 

Odakint néma csend. Dörmi már visongatott. Odakinn semmi nesz. Brumi véletlenül nyakon 
csapta Lomposkát, mire az bőgni kezdett. 

Erre már csak bejön mackó mami… 



De nem jött. 

A bocsok hirtelen elhallgattak. Valami furcsa volt a levegőben. Lábujjhegyen, egymás után 
osontak ki körülnézni. 

A konyhában égett a jánosbogár lámpa, s ott állt a mosatlan edény nagy halomban. De hol 
lehet mackó mami? Dolgavégezetlenül aludni ment volna? Dehogyis ment szegény! Ott aludt 
el málnaszámolás közben az egyik barlangmélyedésben az asztalra borulva. 

Dörmi odaszaladt, hogy felköltse, de Brumi hirtelen erélyesen visszahúzta: – Csitt! 

Brumcsi eddig mindig csak egy bocs volt, fára mászó, mézet torkoskodó, huncut kölyök, mint 
a két öccse, de most egyszerre úgy érezte, hogy ő okosabb. Okos és jó mackó kislány, akinek 
ilyen esetben ki kell találnia, hogy mi a teendő. 

Lomposka ráásított: 
– Ááá! Igazad van. Gyerünk mi is aludni! 
– Nem addig, öcskös! Hiszen tizenegyig fent akartál maradni! 
– Most már minek? – kérdezte Dörmi. – Mulatság úgysem lesz. 
– Dehogynem! – emelte fel a hangját Brumcsi, de csak annyira, hogy mackó mamit fel ne 
ébressze. – Ezután jön csak az igazi mulatság!… No, mit néztek úgy rám? Hát olyan buták 
vagytok, hogy magatoktól ki sem találjátok, mire gondolok? …A bocsok nem voltak buták. 

Mackó mami csak hajnaltájt ébredt fel mély álmából, de akkor úgy meglepődött, hogy azt 
sem tudta mondani: “Mélységes rengeteg!” 

A konyhában olyan rend és tisztaság volt, mint vasárnap délután. A nagy kosár málnán pedig 
egy cédulát talált: “Pontosan kilencszáztizenegy szem. Megszámoltuk.” 

A puszit és simogatást, amit a bocsok kaptak, nem számolta meg senki. De attól kezdve, ha 
mackó mami azt mondta este: “Jó éjt, bocsok!” – minden mackófül eltűnt a paplan alatt és 
olyan áldott csend lett, hogy még a betévedt esti pille szárnya zizzenését is meg lehetett 
hallani. 

Meg is hallgathatjátok: 

https://www.youtube.com/watch?v=rItjHVgFvuk 

 

Beugratós kérdés! Hány málna pár van a képen? 

          

https://www.youtube.com/watch?v=rItjHVgFvuk


Kézműves feladatoknak küldjük, hogy segítsetek otthon az 

előkészületekben! 
Mire gondolunk: az otthonotok díszítésére, segítsetek a sütésben, főzésben, terítsetek meg, 

töltsetek vizet mindenkinek, … szóval lássátok meg, hogy tudnátok szüleiteknek segíteni!   

Kérünk, hogy kérj meg valakit a családodból, ha neked nem megy, hogy vágjon ki neked egy 

szívet, és te rajzolj rá sok virágot! Az elkészült művet tartsd kezed ügyében 

vasárnap! 

 

Készítsetek egy karkötőt ajándéknak! 

Amire szükséged lesz: színes fonalak, olló, kartonpapír, ceruza. 

https://youtu.be/AsYoPOm432o 

 

 

Jöhetnek a találós kérdések? 

• Kertben élek, illatozom, én vagyok a szépek szépe. Aki letép, jól vigyázzon, tövis 

karcol tenyerébe! (rózsa) 

• Sárga tollal ékeskedik, sárga a lába, azt mondja csip-csirip, tyúkanyó a mamája. 

(csibe) 

• Piszkos ruhád beleteszed, tiszta lesz, mire kiveszed: mi az? (mosógép) 

• Vigyázz rá, mert nagyon ravasz, s hamar becsap - ő a (tavasz)  

• Amikor a világ éled, kizöldülnek mezők, rétek. Bimbó nyílik, rügy kipattan, 

hancúroznak a szabadban. (tavasz)  

• Bokrok alján meghúzódok, Kerek levél mögé bújok. Lila szirmaim kibontom, Elárul 

majd az illatom. (ibolya)  

• Bokrok alján lila virág. Azt mondják rá: szerény. Illata is csodálatos. Ez már kettő 

erény. (ibolya)  

• Már tavasszal kinyílik, Kerítésen kihajlik, Lila virág a bokrain, Fürtben nyílik az 

ágain. (orgona)  

• Kézimunkán, bútorokon pompázom, májusban a kiskertekben virágzom. (tulipán)  

 

Vers: Anya olvassa fel Neked 
VÁRNAI ZSENI: Úgy megnőttél, szinte félek 

Amikor még piciny voltál,  

olyan nagyon enyém voltál,  

engem ettél, engem ittál,  

rám nevettél, nekem sírtál.  

 

Mikor később nagyobb lettél,  

mindig messzebb, messzebb mentél,  

https://youtu.be/AsYoPOm432o
http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/varnai.jpg


először csak a kiskertbe,  

aztán a nagy idegenbe.  

 

Ha itt vagy is, csak elnézel,  

akkor is nem engem érzel,  

nem anyádat, nem apádat,  

valami más csillagtájat.  

 

Úgy megnőttél, szinte félek,  

már a válladig sem érek,  

alig-alig hihetem már,  

hogy ölbéli bubám voltál.  

 

Én voltam-e óriási,  

vagy Te lehettél parányi?  

Sosem voltál nehéz nékem,  

nem éreztem gyöngeségem.  

 

Melletted most kicsiny lettem,  

ágaskodik háta lelkem,  

nőni akar, hogy elérjen,  

hegyormodig hogy felérjen.  

 

Húzol engem Te fölfelé  

mint a napfény maga felé  

fát, virágot, lombos ágat -  

fölemeled az anyádat. 

 



Mozi:  

James Brown: Az én anyukám (Varró Dániel forrdításában) 

https://hu.pinterest.com/pin/852587773181275937/ 

Bartos Erika: Anyák 

https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo&pbjreload=10 

 

Zenehallgatás - ének: 

Anyák napján-Kakaó együttes: Nincs rá szó 

https://www.youtube.com/watch?v=JUKCO4PpsmM 

Mikola Péter - Drága mama 

https://www.youtube.com/watch?v=bhIp3WOnuFk 

Halász Judit: Hívjad a Nagymamát! 

https://www.youtube.com/watch?v=cI53JVLaggM 

Örömünnep ez a nap 

https://www.youtube.com/watch?v=qB3kcRk1jA0&list=PL11UH2xScgZYkQPbTIFIEp7zNpBpjScqn&in

dex=2 

Orgona ága -Fejlesztőtorna kicsiknek és nagyoknak 

Kedves Gyerekek és Anyukák! 

Találtunk Nektek egy kis közös tornázási lehetőséget! Arra gondoltunk, ha időtök engedi 

kipróbálhatnátok! Ez egy PÁROS torna lesz.  

ANYA ÉS TE! ❤ 

Lesz sok mozgás, móka, mondóka és énekelni is fogunk. 

🌷 Mikor? Ápr.29. Szerda, 10:00 óra 

Hol? FIGYELEM!!!! A Youtube csatornámon az alábbi linken 

https://www.youtube.com/channel/UCsVUgQkLOtvq2UgCVLkHp4w 

🌷Mi kell hozzá? TE és ANYA (ha Anya nem ér rá, Apával vagy a Tesóddal is jó mòka lesz) 

 

Egy kis ritmus: egyszer majd ☺ nekünk is így megy! 

https://www.youtube.com/watch?v=1h0GMLtqODM 

https://hu.pinterest.com/pin/852587773181275937/
https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=JUKCO4PpsmM
https://www.youtube.com/watch?v=bhIp3WOnuFk
https://www.youtube.com/watch?v=cI53JVLaggM
https://www.youtube.com/watch?v=qB3kcRk1jA0&list=PL11UH2xScgZYkQPbTIFIEp7zNpBpjScqn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qB3kcRk1jA0&list=PL11UH2xScgZYkQPbTIFIEp7zNpBpjScqn&index=2
https://www.youtube.com/channel/UCsVUgQkLOtvq2UgCVLkHp4w?fbclid=IwAR1xif7jFY9a4yFVYAqZ2hSgU1RmT3ReqhJJ-ABwCi7UYwjbqBbxhuOU-1M
https://www.youtube.com/watch?v=1h0GMLtqODM


Játék: 

 

Vágjátok ki és hajtogassatok belőle sótartót! Erre szerintem még a felnőttek is emlékeznek, 

hogy kell! ;-) 

Ha netán mégsem, itt találhattok hozzá egy videót/egy kis segítséget, ha szükséges:  

https://www.youtube.com/watch?v=8mr5XTLaLGQ 

+ játék előkészület (vasárnapra) 

Ezekből sok kell! Rajzoljátok körbe apa jobb és bal kezét, anya jobb és bal lábát és vágjátok ki 

színes papírból, újságpapírból. A lényeg, hogy hárommal osztható legyen! Úgy számoltuk kb. 

30 db elég lesz! 

https://www.youtube.com/watch?v=8mr5XTLaLGQ


Feladványok  

            
 

          

 



      

 

Szinező: 

      



 

 

 

 

Jó alkotást kívánunk MINDENKINEK a hétre! 

PPÖ! A HÁRMAS 

Az anyák napi „műsort” vasárnap küldjük! 

 
 


