
 Köszönöm az Édesanyámat 

2020.04.27.-2020.04.30. 

A tavasz egyik legszebb ünnepe az anyák napja.  

Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, éppen ezért fontos, hogy 

az ünnep előtt sokat beszéljünk az édesanyák helyéről a családban. Nézzünk családi fotókat, 

közben megbeszélhetjük, hogy hívják az édesanyánkat, mi a foglalkozása, hogyan 

gondoskodik rólunk. 

 Az anya és gyermek kapcsolata meghatározó, egész életre kiható, ez a kapcsolat egyben a 

szeretet forrása is. Ezzel erősíthetjük a szeretet és tisztelet érzését a gyerekekben.  

Beszéljünk a nagymamákról is, tudatosítjuk a gyerekekben, hogy ők az apukák és anyukák 

édesanyja, megérdemlik a tiszteletet és szeretetet. Készítsünk nekik ajándékot, egy szép 

rajzot, virágot, sütit… 

 

Kicsi vagyok, 

Székre állok 

Onnan egy nagyot kiáltok 

Boldog anyák napját kívánok! 

 

Virágosat álmodtam 

Édesanyám, virágosat álmodtam, 

Napraforgó virág voltam álmomban,  

Édesanyám, te meg fényes nap voltál,  

Napkeltétől, napnyugtáig ragyogtál! 

 

Donászy Magda: Anyák napjára 

Úgy repültem, mint a madár! 

Pedig szárnyam sincsen. 

Virágot is hoztam Neked! 

Pedig kertem sincsen. 

A szeretet az én szárnyam 

Szívem az én kertem. 

Anyák napján köszöntelek, 

Édesanyám, lelkem! 

 

Tóthárpád Ferenc: Anyucinak 



Szedtem néked kis ibolyát, 

szedtem gyöngyvirágot, 

szivárvánnyal átkötöttem 

ezt a nagy világot. 

Masnijára napsugárral 

aranyoztam nevedet, 

gyöngybetűkkel hímeztem rá: 

Éltessen a szeretet! 

 Udud István: Anyák napja 

Mi van ma, mi van ma? 

Anyák napja van ma! 

Hogy köszöntsem jó anyámat? 

– töprengek magamba. 

Mit vegyek, mit vigyek, 

mit mondjak majd néki, 

aki nemcsak szavaimat, 

szívemet is érti? 

Ünnep-e az ünnepek 

szép virágok nélkül? 

Egy szép csokrot kötök néki: 

így döntöttem végül. 

Csokrot virágokból, 

tán a két legszebből: 

az örökzöld hálából és 

a piros szeretetből. 

 

Nadányi Zoltán: Anyu  

Tudok egy varázsszót, 

ha én azt kimondom, 

egyszerre elmúlik 

minden bajom, gondom. 

Ha kávé keserű, 

ha mártás savanyú, 

csak egy szót kiáltok, 



csak annyit, hogy:  anyu! 

Mindjárt porcukor hull 

kávéba, mártásba, 

csak egy szóba került, 

csak egy kiáltásba. 

Keserűből édes, 

rosszból csuda jó lesz, 

sírásból mosolygás, 

olyan csuda-szó ez. 

Anyu, anyu! Anyu! - 

hangzik este-reggel, 

jaj de sok baj is van 

ilyen kis gyerekkel. 

  

"Anyu, anyu, anyu!" 

most is kiabálom, 

most semmi baj nincsen, 

mégis meg nem állom. 

  

Csak látni akarlak, 

Anyu, fényes csillag, 

látni, ahogy jössz, jössz, 

mindig jössz, ha hívlak. 

  

Látni sietséged, 



angyal szelídséged, 

odabújni hozzád, 

megölelni téged. 

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

 

Gazdag Erzsi: A legszebb május 

Május első vasárnapján 

kinyílott a tulipán, 

kinyílott a nefelejcs is 

öreganyám udvarán. 

 

"Szép ünnepet! Szép ünnepet!" 

– köszöntött a tulipán. 

"Szebbet, jobbat, mint tavaly volt!" 

– felelt rá a nagyanyám. 

 

Ekkor léptem udvarukba, 

s így fogadott nagyanyám: 

"Ez a május a legszebbik, 

mert megjött az unokám!" 

 

Iványi Mária: Nagyanyónak 

 

Halkan, puhán 

Szirom pereg 

Simogatja 

Öreg kezed. 

 

Piros szegfű 

Halvány rózsa 

Téged köszönt 

Nagyanyóka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVMGPYyFlEI
https://www.facebook.com/torpetanc/photos/a.1656418597939780/1711698219078484/?type=3&eid=ARAwGOfuSDI-qyWO6BLK5bAHh-yDF0QgLFv5XUTmHlCek3GHJbi4rHtehFuCt5HG7QdiFCXBqSsfLjaY&ifg=1


 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/torpetanc/photos/a.1656418597939780/1711698219078484/?type=3&eid=ARAwGOfuSDI-qyWO6BLK5bAHh-yDF0QgLFv5XUTmHlCek3GHJbi4rHtehFuCt5HG7QdiFCXBqSsfLjaY&ifg=1
https://www.facebook.com/torpetanc/photos/a.1656418597939780/1711698219078484/?type=3&eid=ARAwGOfuSDI-qyWO6BLK5bAHh-yDF0QgLFv5XUTmHlCek3GHJbi4rHtehFuCt5HG7QdiFCXBqSsfLjaY&ifg=1
https://www.facebook.com/torpetanc/photos/a.1656418597939780/1715576908690615/?type=3&eid=ARDYKH5EQBttej60hBEAK8Fzzrf9sXp83kkUDS7TKfc06zo6TyKxiDd1pTlmWE42bHK1ciTa94c2_DCP&ifg=1
https://www.facebook.com/torpetanc/photos/a.1656418597939780/1715576908690615/?type=3&eid=ARDYKH5EQBttej60hBEAK8Fzzrf9sXp83kkUDS7TKfc06zo6TyKxiDd1pTlmWE42bHK1ciTa94c2_DCP&ifg=1
https://www.facebook.com/torpetanc/photos/a.1656418597939780/1711698219078484/?type=3&eid=ARAwGOfuSDI-qyWO6BLK5bAHh-yDF0QgLFv5XUTmHlCek3GHJbi4rHtehFuCt5HG7QdiFCXBqSsfLjaY&ifg=1
https://www.facebook.com/torpetanc/photos/a.1656418597939780/1715576908690615/?type=3&eid=ARDYKH5EQBttej60hBEAK8Fzzrf9sXp83kkUDS7TKfc06zo6TyKxiDd1pTlmWE42bHK1ciTa94c2_DCP&ifg=1


Fésűs Éva: Az ezüsthegedű 

 

A rétek és mezők tündére egy egész hosszú tavaszéjszakán át nem hunyta le 

csodakék szemét. Mire hajnalodott, harmatkönnye hullott. Éppen arra osont a lábujjhegyen járó 

májusi szél. Megsimogatta az arcát:  

— Miért búsulsz, tündérke? Elvesztettél valamit?  

— Ó, dehogy! Éppen ellenkezőleg — csóválgatta fejét a tündér. — Sehogyan sem értem ezt a dolgot. 

Mindenkinek kiosztottam mindent a raktáramból. Hét pettyet a katicának, fonalat a póknak, csigának 

a kicsi házat, méheknek a virágporgyűjtő kosárkákat — mégis maradt fölöslegem. Egy parányi 

ezüsthegedű. Ide nézz! ... A szél bámulatában leült egy fodorka levelére.  

— Micsoda hegedű! — sóhajtotta. — Ugye, kár volna tündérraktár mélyén porosodni hagyni? Csak 

azt nem tudom, kinek adjam? Bogárkáim szétszéledtek, pillangóim táncolni mentek. Kedves májusi 

szél, adj tanácsot, hogy mit tegyek!  

A szél elgondolkozva fésülgette a zsenge füveket a kora hajnali napsugárban, azután így szólt:  

— Meg kell keresned, hogy ki a legméltóbb erre az ajándékra! Mert ezt a hangszert csak az érdemli 

meg, aki bánni is tud vele. Tégy próbát, tündérke!  

— Próbát?  

— Azt bizony! Meglátod, jelentkező akad bőven, de igazi csak egy. A májusi szélnek igaza lett, mert 

alig vitték szét az aranybundás darazsak a hegedű hírét, máris zsongani kezdett a rét. Pontosan a 

közepén, ahol kört alkottak a százszorszépek, gyülekezni kezdett az izgatott bogárnép. Katángok 

szárán, gyöngyikék szirmán és a nadály nagy, bolyhos levelein annyian kapaszkodtak, hogy egy 

hangyatojást sem lehetett volna közéjük ejteni. De nemcsak ők futottak össze, hanem még a zsémbes 

hörcsög is kiállt a lakása ajtajába, a kíváncsi gyíkgyerekek pedig ráhasaltak a meleg kövekre, onnan 

lesték torkukban lüktető izgalommal, hagy mi lesz.  

A nagy tolongásban a fürge futrinkák igyekeztek rendet tartani. Körbefutkostak és vigyáztak, nehogy 

valami veszekedés vagy zavar támadjon a rögtönzött mezei hangversenyteremben. Mert a rétek és 

mezők tündére ott állt a százszorszépkör közepén, kezében a parányi ezüsthegedűvel, és szép 

sorjában mindenkit magához szólított, aki a hegedűt szerette volna.  

— Ki mást illetne, ha nem engem?! — kiáltott gőgösen a szarvasbogár, és utánakapott. Csakhogy 

hatalmas, büszke szarvai minduntalan beleakadtak a húrokba, és a finom kis hegedűvel semmit sem 

tudott kezdeni.  

https://mesemorzsa.blogspot.com/2019_08_18_archive.html#292435740401806576
https://1.bp.blogspot.com/-u7_7WvCfJ-E/XVlz0iXG_qI/AAAAAAAAmqY/CF1wM1NfloYmn2oFeRIiJfIfpLoJ0Y3wwCLcBGAs/s1600/depositphotos_2889810-stock-illustration-cicada.jpg


— Nem úgy kell azt csinálni! — tolta félre a hiú hőscincér. Meghajolt, mint egy művész, és nagy 

lendülettel akart muzsikálni, de alig húzott egyet a vonóval, lekonyult a jobb oldali bajusza. 

Odakapott, hogy kipödörje, nehogy közben csorba essék a szépségén. Megint meghúzta a vonót. 

Akkor meg a bajsza másik felét kellett megigazítania. Így azután szüntelenül csak egyet húzott, egyet 

pödörintett, s a nagy művészetből olyan mulatságos mutatvány kerekedétt, hogy mindenki gurult a 

nevetéstől, sőt a hörcsög a cincért ki is fütyülte.  

— Fajankók vagytok valamennyien! — szólalt meg ekkor a kövér és szép ruhás rózsabogár.  

— Tönkreteszitek ezt a drága holmit. Add nekem, tündérke, hazaviszem rózsakehely szobámba, és 

meglátod, úgy vigyázok rá, hogy szellő sem érinti a húrját! 

 — Sajnálom, te sem vagy az igazi — felelte a tündér. — Mit ér egy hegedű, ha néma?... Lássuk a 

következőket!  

Nos, azok jöttek, egyre többen. Hanem a büszke szarvasbogár nagyon haragudott, hogy nem kapta 

meg a hegedűt. Sértett méltósággal indult kifelé, amikor belebotlott a tücsökbe. A tücsök éppen 

szerényen be akart osonni a százszorszépes körbe, és rálépett a szarvasbogár egyik lábára. A 

szarvasbogár ráförmedt:  

— Mit keresel itt, te nagyfejű cigány? Nálad különbeket is kifütyültek! Mars ki innét!  

A futrinkák tüstént odafutottak. Azt hitték, valami baj van, és a szegény tücsköt nyomban 

kitessékelték. Csak messziről hallgathatta, hogy mit művelnek az ügyetlenek az ezüsthegedűvel. A 

csiga meg sem bírta fogni, mert nem volt mivel; a póknál meg az volt a hiba, hogy azt sem tudta, 

melyik lábával fogja. A katicabogárnak botfüle volt. A sáska azt hitte, hogy ennivaló. A szöcske annyit 

ugrált vele — jaj, még majd elejti! . . A tündér mindegyikre csak a fejét csóválta. Mire alkonyodott, el 

is fáradt, és szomorúan bocsátotta haza az utolsó ügyetlen jelentkezőt. Ekkor egy nagy hasú béka 

elébe ugrott:  

„Brekk-brekk, add csak nékem,  

dalom vele hadd kísérjem!"  

— Soha! villant haragosat a tündér szeme. — Akkor inkább törjön ízzé-porrá, szakadjon el minden 

húrja! Fogta az ezüsthegedűt, és a sűrű fűbe hajította. Az égen éppen akkor gyúltak ki a csillagok. 

Elpihent a rét, aludni ment a sok bogár. A tündérke is tenyerébe hajtotta szép fejét. Csak a tücsöknek 

nem jött álom a szemére. Fájó szívvel kóborolt az illatos füvek rengetegében. Hát, amint 

lehorgasztotta azt a kicsúfolt, nagy fejét, egyszer csak megcsillant előtte valami a holdsugárban. 

Uramfia! ... Az ezüsthegedű! . De milyen állapotban! Húrjai leszakadtak, oldala behorpadt. A tücsök 

majdnem sírva fakadt. Gyöngéden felvette, forgatta, azután kötözgetni kezdte a húrokat, és az 

oldalát egy, kis kaviccsal kiegyengette. 

 — Kipróbálom! — gondolta merészen, amikor elkészült vele, és az egész világról megfeledkezve 

hegedülni kezdett. Tücsökszíve minden bánatát, örömét és vágyát elmuzsikálta.  

— Cip-cirip! Cip-cirip! — zengett a nóta. A rétek és mezők tündére felébredt első szendergéséből, és 

figyelni kez-dett. Semmi kétség, ez az ezüsthegedű hangja! De hát ki muzsikál rajta ilyen szépen? A 

májusi szél is felrezzent egy vadrózsabokor mélyén, és együtt indultak el, megkeresni az ismeretlen 

zenészt. A tücsök éppen szíveszakadtából húzta, amikor megszólalt mögötte a tündér:  

— Ki játszik az én ezüsthegedűmön? Szegény tücsök úgy megijedt, alig állt meg a lábán.  



— Kérem szépen. Bocsánatot kérek . . . — dadogta —, én csak megjavítottam és kipróbáltam, hogy 

szól-e, de most visszaadom. Ne tessék rám haragudni. Csak egy tücsök vagyok.  

— Csodálatos kis hegedűs vagy! — hajolt le hozzá a tündér. — És nem kell visszaadnod a hegedűt, 

legyen a tiéd, örökre!  

— Az enyém? — ámult el a tücsök, és valósággal beleszédült a boldogságba.  

— Igen, mert te nemcsak muzsikálni tudsz rajta, hanem meg is becsülted — felelte a tündér. — Most 

pedig hegedülj tovább! Este még szebben szól, mint máskor. Csak az a baj, hogy ilyenkor te nem 

látszol.  

— Dehogy baj! Úgyis nagy a fejem . — mondta szégyenlősen a tücsök, és ujjongó örömében tüstént 

rázendített:  

„Cip-cirip, cip-cirip,  

ezüsthegedűcske,  

merre van, hová bújt  

cigányod a fűbe?  

 

Cip-cirip, nem baj az,  

ha őt sose látod,  

csak a dal tegye  

még szebbé a világot!"  

 

A májusi szél szelíden megsimogatta, a tündér pedig szebben mosolygott, mint a csillagok.  

 

Nyuszi Péter: A z anyák napi pite 

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

 

Anyanyelvi játékok: 

Ajaktorna: a gyerekek csücsörítik a szájukat, majd egyet cuppantanak így küldenek puszit 

anyukájuknak. 

Fejezd be a gondolatom…. (szókincs, memória, hallás fejlesztése) 

2.Fejezd be a gondolatom…. (Kommunikáció, szókincs, memória fejlesztése) 

Milyen az én anyukám? 

Pl: Az én anyukám a legkedvesebb a világon! 

-Legtürelmesebb 

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


-Lgszebb 

-Legkitartóbb 

  

3. Mond el az anyukádnak, hogy mit szeretsz benne a legjobban! 

  

4. Gondolj egy közös emlékre és azt meséld el! 

  

5.Mondj három dolgot, hogy miért különleges az anyukád! 

  

 

 

Ének-zene: 

Szeretném, ha továbbra is sokat énekelnétek otthon, ezért bemásolom az előző heti dalokat is, 

hogy ismétlés képen megtudjátok hallgatni és küldök újakat is:  

Anyák napjára: 

Anyák napi köszöntő dal 

https://www.youtube.com/watch?v=P2Y1sK0SeuQ 

Orgona ága 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s 

Én kicsike vagyok 

https://www.youtube.com/watch?v=NpeEJr08Usw 

Búba ének 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt1oqmQRh0s 

https://www.youtube.com/watch?v=D-a5H9y0WjI 

 

Ismétlés: 

 

A Föld dala: 

https://youtu.be/docek8I7bGw 

Jön a kocsi most érkeztünk 

https://www.youtube.com/watch?v=P2Y1sK0SeuQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
https://www.youtube.com/watch?v=NpeEJr08Usw
https://www.youtube.com/watch?v=Tt1oqmQRh0s
https://www.youtube.com/watch?v=D-a5H9y0WjI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fdocek8I7bGw%3Ffbclid%3DIwAR2B36ujmvST8OSJPAMDTAN4R92i-f5igwLNdw836qxVgSxkJrFzG_h7XWo&h=AT3MA07p0vFXEn1HarQOUykU45eTYomK2S9mTFI_UPRXWFlhjNTdr5Ug4rxjuPOfe---jPAMhXHgqNcSs7v2pBmcJ4Mg_zPiwXfbuXu3Egv7dvfTAxm8IZ7NVKfvzMOklQY-LcaSXRvoeLDy_bLrvAqIAzZZ2_4WFw


https://www.youtube.com/watch?v=Ng8GWfoMtt8&list=PLEaqOPewtKwRx54NJOpldD57WSgUbijgq

&index=22 

Árkot ugrott a szúnyog 

https://www.youtube.com/watch?v=elcCBw_mMm0 

Zöld erdőben, zöld mezőben 

Erdő szélén házikó 

https://www.youtube.com/watch?v=NFzK6so1-As 

Hol jártál báránykám? 

https://www.youtube.com/watch?v=eY4hzygzm1s 

Hová mégy te kis nyulacska 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto 

Nyuszi ül a fűben 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban 

https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw 

Eresz alól fecskefia  

https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc 

Kémény tetején kelepel a gólya 

https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M 

Lepke, lepke, szállj a tenyeremre 

Lepke te kedves 

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

Én kis kertet 

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

Komáromi kisleány 

https://www.youtube.com/watch?v=qOIZewG8JZ8 

Csepp, csepp, csepereg 

https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-

qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o 

Ki kopog, mi kopog 

https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og 

https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M  

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

Tavaszi szél vizet áraszt  

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Fehérvári kapitány 

https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE 

Án, tán tilitom 

https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw 

 

Mozgás: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng8GWfoMtt8&list=PLEaqOPewtKwRx54NJOpldD57WSgUbijgq&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=Ng8GWfoMtt8&list=PLEaqOPewtKwRx54NJOpldD57WSgUbijgq&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=elcCBw_mMm0
https://www.youtube.com/watch?v=NFzK6so1-As
https://www.youtube.com/watch?v=eY4hzygzm1s
https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto
https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M
https://www.youtube.com/watch?v=ETiWJBSbARc
https://www.youtube.com/watch?v=lkrgKmftKdw
https://www.youtube.com/watch?v=qOIZewG8JZ8
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o
https://www.youtube.com/watch?v=KnDDUOPX-qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o
https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og
https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M
https://www.youtube.com/watch?v=ORBtOXIvOhk
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE
https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw


Labdás és egyensúlyfejlesztő játékok. 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás: 

 

Kérlek, készítsetek meglepetés rajzot Anyának és a Nagymamáknak! 

 

 

 

 



 

 

 



 



 





 


