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Mint minden évben, idén is május első vasárnapján köszönthetjük az anyukákat, nagymamákat. Az 

ünnepi készülődés közben azonban nemcsak ajándékot készíthettek, hanem beszélgethettek a 

család, az összetartozás fontosságáról is. 

Mit jelen az óvodások számára a család? 

Az érzelmi biztonság mellett az otthont és azt a közeget, ahol a kedvenc játékaik kapnak helyet, ahol 

ott van mellettük valaki, akit nagyon szeretnek. 

Ovis korban kezdik el megérteni a gyerekek a rokoni kapcsolatokat és felismerni azt, hogy másoknak 

is van anyukája, apukája, testvére, nagyszülei – vagyis mindannyian kisebb-nagyobb családban élünk. 

Egy ráérős délután vegyétek elő a régi fotóalbumokat, vagy (ha már nincs is otthon ilyen) 

nyomtassatok ki egy-két képet a családotokról és nézzétek meg. 

Bújjatok össze a kanapén és a fényképek nézegetése közben idézzétek fel a szép emlékeket, 

beszélgessetek: - Hányan vagytok a családban? 

- Soroljátok fel a családtagok neveit. (kicsit gyakoroljátok, nem igazán ment) 

- Hány fiú és hány lány van a családotokban? 

- Ki a legidősebb, legfiatalabb? 

- Kinek mi a feladata a családban? 

Készíthettek egy családfát is! A gyerekek sokkal jobban megértik, ha vizuálisan is látható a család 

szerkezete. 

 

A fát különböző technikákkal készíthetitek el, rajzoljátok ill. fessétek le rajzlapra vagy csomagoló 

papírra, a gyerekek ragaszthatnak rá leveleket, vagy ujj festéssel pöttyözhetik. A családtagok képeit 

rendezzétek el a családfán, a fényképeket helyettesíthetitek saját készítésű rajzokkal. 

 

KAVICS CSALÁD 



Elkészíthetitek a családot kavicsból, nem csak jó móka, de játszani is lehet vele. 

Eszközök: különböző nagyságú és formájú, lapos kavicsok 

Akril festék vagy tempera (az utóbbit lakkozni is kell) 

 

 

JÁTÉKOK: 

Gyűjts össze a családtagokra jellemző tárgyakat egy zsákba (tornazsák, vagy vászonszatyor)! Húzzatok 

ki egyet és találják ki a gyerekek, hogy ki használja ezt a tárgyat a családban és mire! Például: 

szemüveg, mesekönyv, cumi, nyakkendő, varrótű, fakanál, pelenka, tolltartó stb. 

Cseréljetek szerepet! Legyél te a kisgyerek, kisfiad/kislányod pedig az anyuka/apuka. Játszd el, 

ahogyan ők szoktak viselkedni, beszélni (nyafogni, hisztizni). Biztosan meglepődnek majd, de lehet, 

hogy te is csodálkozni fogsz, ha viszontlátod -és hallod saját magadat! 

Kérjétek a gyerekek segítségét a házimunkában, megfogtok lepődni mi mindenre képesek. Szeretnek 

segíteni, nagyon büszkék rá, hogy ők már milyen ügyesek. Az oviban is sokat segítettek, letörölték az 

asztalt, söprögettek, virágot locsoltak, „cipekedtek” a tornateremben, nélkülük nem is boldogultam 

volna. (most egy kicsit elábrándoztam, már nagyon hiányoznak). Ha már így alakult az életünk, hogy 

itthon kell tartózkodnunk, töltsük minél hasznosabban az időnket. 

 

 

Aranyosi Ervin: Itthon ülés 

Hej, bezárt az óvoda 

és végre együtt a család! 

Hiszem, így majd megtaláljuk 

az élet szebb oldalát! 

A szüleim sem rohannak, 

van idejük végre rám, 

ezt a furcsa bezártságot 



idillinek mondanám! 

Van most idő a játékra, 

mesét olvasnak nekem. 

Hát én ezt az itthon ülést 

egyre jobban kedvelem! 

 

Minden évben eljön a nap, amikor megköszönhetjük mind azt, amit édesanyánk adott a számunkra. 

Természetesen nincsenek szavak és tettek, melyek felérnek azzal, amit mi kapunk tőlük. Ilyenkor 

mégis egy kis aprósággal köszönünk meg nekik mindent. 

Nagyon nehéz most a dolgom, nem tudok meglepetést készíteni nektek Anyukák. Ezért kérem az 

apukákat, egy kicsit dugjátok össze a fejeteket a gyerkőcökkel és lepjétek meg Anyát, és a 

nagymamát május első vasárnapján. Egy kis odafigyelés, virág, ajándék, ölelés és anyát, nagymamit 

nagyon boldoggá tehetitek. Van egy-két ötletem. 

 

NYAKLÁNC 

Fűzhettek gyöngyből. 

Készíthettek medált hőre keményedő gyurmából, vagy sólisztgyurmából, - a kinyújtott gyurmából, 

(kinyomó sablon segítségével) formázzatok szív ill. virágalakú medált, ujjlenyomattal díszítsétek, 

fessétek. Bőrszíjra fűzhető. 

 

FESTETT VIRÁGCSERÉP 

Eszközök: -  cserép, akrilfesték ill. tempera (utóbbit lakkozni kell), ecset, de ujjal is lehet. 



 

VIRÁGOK TÖBBFÉLE KÉPPEN:  

 

 

Az első képen a tulipánok villa segítségével készültek. 

Készítsetek a nagyinak is egy szép rajzot vagy festményt, és ha személyesen nem tudjátok átadni 

neki, küldjétek el neki fényképen. 

 

MESE: Fésűs Éva Májusi mese! 

 

Dönci, az icipici sün gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok 

mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fénylett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon 

hintáztak.  

Mindenütt fény – csak a sün orra alatt árnyék.  



Mert lógatta, bizony! Annyira lelógatta, hogy Brekuci, a kis levelibéka rákiáltott a fűzfaágról: 

– Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba! 

– Nem vagyok hékás, hanem idei sün! – borzolta fel magát Dönci. 

– Le-he-tet-len! - brekegett mókásan Brekuci. – Idei sünnek még nem lehet ekkora bánata. 

– Nekem van! – mondta Dönci komoran. 

Erre már odaugrott mellé a barátságos kis béka, és együttérzően tudakolta: 

– Hol szerezted? 

– Útközben. 

– Rettenetes! 

– Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek. 

– Oszd meg velem. 

– Mit? 

– Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad. 

– Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak. Brekucinak felragyogott a szeme: 

– Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz? 

– Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok. 

– Jaj, hát ez csak amolyan szólásmondás! Meglepetésen töröd a fejed, igaz? 

– Már nem töröm. Már kitaláltam. 

– Akkor meg mi a baj? 

– Még sincs meglepetés. 

– Ez érdekes! 

– Nem érdekes; ez borzasztóan szomorú – mondta az icipici sün, nagyon elszontyolodva. – Pedig volt 

öt szem ropogós májusi cseresznyém! 

– Hol vetted? 

– Rigó bácsinál. 

– Finom ajándék! 

– Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a 

tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembejött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta: – A 

cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek. 

– És te? 

– Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre. 

– Ezért búsulsz? Hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád. 



– Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a 

fejét. 

– Minden retek pudvás! Százszor jobb a tavalyi dió! 

– Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt 

velem. 

– És hol a dió? 

– Találkoztam egy borzzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett: – Fiacskám, jegyezd meg, hogy a 

tavalyi dió mind avas. Egy fürjecsketojás sokkal többet ér! 

– Fogtam hát, s elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürjtojásra. 

– Itt az icipici sünnek már kezdett lefelé görbülni a szája. 

– Kivel találkoztál még? – sürgette Brekuci. 

– A rókával! – bökte ki Dönci. 

– Csak nem bántott a beste? 

– Dehogy! Nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól 

nézzem meg, hogy nem záp-e belül ez a fürjtojás. 

– No és? 

– Megnéztem! – bőgte el magát az icipici sün. – És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak 

helyette, mert egy fia aprócsiga sem maradt a zsebemben! 

– Ne sírj, no! – vigasztalta Brekuci. – Ajándékot nemcsak vásárolni lehet, hanem készíteni is. 

– Miből? 

– Például fűből és szalmaszálból. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni. 

Leült egy békarokka tövében, és munkához látott. Dönci csak nézte, nézte, és egyre jobban felderült 

a képe. 

– Taníts meg rá engem is! – ujjongott. – Hadd csináljam én is! 

Brekuci hagyta, és ha a pici sün ügyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kijavította a hibát. 

Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág-kondulásra elkészült két takaros, kerek kosárka. 

– De szépek! – lelkendezett Dönci. – A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy 

segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk két kosarat? 

Brekucinak örömében fülig ért a szája, úgy válaszolta: 

– Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak! 

– Érdekes – mondta az icipici sün –, én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te 

anyukád kosarát is teleszedem virággal! 

VERSEK: 

Tordon Ákos: 



Anyukám, anyukám, találd ki, 

Hogy az én nagy kincsem ugyan ki? 

Ki más is lehetne, ha nem te. 

Ültess hát, gyorsan az öledbe. 

 

ÁGH ISTVÁN VIRÁGOSAT ÁLMODTAM 

 

Édesanyám, 

virágosat álmodtam, 

napraforgó 

virág voltam álmomban, 

édesanyám, 

te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől 

napnyugtáig ragyogtál 

 

Zenehallgatás: 

https://www.youtube.com/watch?v=XpjOKNYxo7g 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z3c5x_Oh9o 

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

 

Nagyon várom leveleiteket és a képeket, ( nem csak a feladatokról) minden érdekel ami veletek 

történik. Nagyon vigyázzatok magatokra, nagy ölelés minden katicabogárnak!!! 

Az Anyukáknak pedig nagyon boldog anyák napját!!!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XpjOKNYxo7g
https://www.youtube.com/watch?v=6Z3c5x_Oh9o
https://www.youtube.com/watch?v=qwkoMJFUlyQ

