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Donászy Magda: Anyák napján nagyanyónak! 

 

Édes-kedves Nagyanyókám! 

Anyák napja van ma. 

Olyan jó, hogy anyukámnak 

is van édesanyja. 

Reggel mikor felébredtem, 

az jutott eszembe: 

anyák napján legyen virág 

mind a két kezemben! 

Egyik csokrot Neked szedtem 

odakünn a réten. 

te is sokat fáradoztál 

évek óta értem. 

Kimostad a ruhácskámat, 

fésülted a hajamat, 

jóságodat felsorolni 

kevés lenne ez a nap. 

Köszönöm, hogy olyan sokat 

Fáradoztál értem, 

és hogy az én jó anyámat 

felnevelted nékem! 

 

 



 

 

Édesanyák, halljátok-e? 

 

Édesanyák, halljátok-e? 

Kicsi szívünk hogy dobog. 

Dobogó kis szívecskénket 

Hallgassátok mit suttog. 

  

Szerető kis szíveinket 

Nem adhatjuk mi másnak, 

Csak ki nekünk legkedvesebb 

Drága édesanyánknak. 

 

 

 

Anyák napja 

Édesanyám, neked adunk 

minden évben egy napot, 

de te nékünk életednek, minden 

napját átadod. 

Nincs az égen annyi csillag, 

se fűszál a réten, 

mint ahányszor kell, hogy mondjam 

ki is vagy te nékem. 

Megköszönöm, hogy velünk vagy, 

s nem ér minket szenvedés, 

arra nemcsak ez az egy nap, 

de egy élet is kevés. 

 

 

 

https://idezet.zin.hu/anyak-napja-idezetek


 

Dalok: 

Örömünnep ez a nap… 

Én kicsike vagyok… 

YouTube: 

Anyák napján-Halász Judit: Kezdődhet a mulatság 

Kakaó: Nincs rá szó 

Farkasházi Réka és a Tintanyúl: Varázsnagymama 

 

 

 



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? 

– Mégsincs 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 Brekuc. – 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! 

 

 

 



Petrolay Margit: A legszebb vasárnap 

 

Járt az óvodába egy kisleány: Zsuzsikának hívták. Piros szalagot hordott a 

hajában, és piros volt a köténye is. Ennek a piros köténynek a zsebében volt egy 

lyukas kétfilléres. 

Zsuzsika nagyon vigyázott rá, a világ minden kincséért el nem költötte volna. 

Pedig egy fiú az óvodában már egy forintot is ígért érte. De Zsuzsika még azért 

sem adta oda. 

– Nem adom a lyukas pénzt senkinek, mert édesanyának akarok ajándékot venni 

rajta anyák napjára. 

Pedig akkor még éppen csak hogy elmúlt karácsony: még térdig ért a hó az 

óvoda udvarán. Jaj, hol van még anyák napja?! 

Egyszer aztán kisütött a nap, elolvadt a hó is, és kirügyeztek az orgonabokrok a 

kerítések mellett. És ebből megtudta Zsuzsika, hogy közeledik már anyák napja. 

Mindennap elővette a pénzét, és megolvasta, aztán megnyugodva visszatette a 

piros kötényke zsebébe: megvolt, nem hiányzott belőle semmi. 

Mikor már az orgona is elvirágzott, egy napon így szólt az óvó néni a 

gyerekekhez: 

– Tudjátok-e, milyen nap lesz most vasárnap? 

– Tudjuk! – felelték a gyerekek kórusban. 

– Tudjuk! – felelte Katika is. – Karácsony lesz! 

– Jaj, Katika, bizony rosszul tudod! – mondta az óvó néni. – Tudhatnád, hogy 

elmúlt már karácsony! 

– Én tudom! – kiáltotta Danika. – Vasárnap lesz. 

– Vasárnap! Vasárnap! De milyen vasárnap? Ki tudja, melyik a legszebb 

vasárnap az esztendőben? 

De már erre elkiáltotta magát Zsuzsika is: 

– Anyák napja lesz, óvó néni, kérem! 

– Az bizony! – felelte az óvó néni. – Verset is tanulunk, szép köszöntőverset, 

azzal köszöntsétek édesanyátokat! 

Tanulta is Zsuzsika a verset szorgalmasan, még este, az ágyban is azt 

mondogatta. Ment is neki, mint a vízfolyás, csergedezett, mint a tiszta vizű erdei 

patakocska. 

Így jött el a szombat, amikor csak délig vannak a gyerekek óvodában. Elindult 

Zsuzsika is hazafelé, de mégse ment haza, mint más napokon, hanem bement a 

cukorkaüzletbe, mert volt a kirakatban egy szív színtiszta cukorból, azt akarta 

megvenni édesanyjának. 

Elő is vette a lyukas kétfillérest, és kitette a pultra. 

– Kérem azt a cukorszívet a kirakatból! Azt akarom ajándékozni anyukámnak 

anyák napjára. 

– Jaj, Zsuzsikám – mondta a boltos néni –, hozzál másik pénzt, mert ezt nem 

tudom ám én felváltani neked! 



De Zsuzsikának nem volt másik pénze, hát azt gondolta magában: „Akkor 

inkább megveszem a selyemkendőt, amit a szomszéd bolt kirakatában láttam. S 

ha még marad pénzem, visszajövök a cukorkaszívért.” 

Azzal fogta a lyukas kétfillérest, és bement a szomszédos boltba. Kitette a 

pultra, és így szólt: 

– Tessék nekem ezért ideadni azt a selyemkendőt a kirakatból! 

– Jaj, Zsuzsikám – szólt a boltos bácsi –, szaladj haza másik pénzért, mert ebből 

én nem tudok ám neked visszaadni! 

– Nem kell visszaadni – felelte Zsuzsika – legfeljebb nem veszem meg a 

cukorkaszívet, hiszen ez a selyemkendő is tele van szívekkel. 

De a boltos bácsi egyre csak azt mondogatta, hogy sajnos, nincsen neki 

aprópénze, nem adhatja oda Zsuzsikának a szép, tarka selyemkendőt. 

Elbúsulta magát Zsuzsika. Hiába van a szép, fényes kétfillérese, ha senki se 

tudja neki felváltani! És elindult hazafelé nagy búbánatosan. 

Ahogy ment, mendegélt, kis gyalogúthoz ért, mely a réten át a házukig vezetett. 

A gyalogút mellett kicsi fehér százszorszépek álldogáltak. Ismerték Zsuzsikát, 

mert minden délután arra ment haza az óvodából. 

Meg is szólították: 

– Mit búsulsz, Zsuzsika? 

– Hogyisne búsulnék, mikor holnap lesz anyák napja, és én semmi sem vettem 

anyukámnak. Pedig van egy lyukas pénzem, de senki sem tudja felváltani! 

– Ne búsulj, Zsuzsika! – vigasztalták őt a százszorszépek –, köss csokorba 

bennünket, és úgy köszöntsd fel holnap édesanyukádat! Csak el ne felejts friss 

vízzel megitatni minket! 

– Az bizony jó lesz! – örült meg Zsuzsika, és leguggolt a fűbe százszorszépet 

szedni. De vigyázott, hogy ne fájjon a kis virágoknak. Mikor már egy marékra 

valót összeszedett, szépen csokorba kötötte, elbúcsúzott a virágos réttől, és 

indult volna haza a kis bokrétával. De akkor hirtelen elszontyolodott, majdhogy 

sírva nem fakadt: 

– Jaj, de mi lesz a szép lyukas kétfilléresemmel?! 

Belenyúlt a kötője zsebébe Zsuzsika, de bizony volt – nincs kétfilléres. Az 

bizony kihullott a sok hajolgatás közben… 

Ha a kétfilléres el nem veszett volna, a kis csacsi Zsuzsika még sírva fakadt 

volna. De szerencsére elveszett, és Zsuzsika örömében nevetni kezdett. Hogyne 

örült volna, hiszen holnap anyák napja lesz, és ő egy csokor százszorszéppel 

köszönti fel édesanyját az év legszebb vasárnapján… 

 

 

 

 

 



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. 

 

Színezhető ajándékok 

 

 

 

                                



                                     

 

 

 

 



 

További ajándékötletek 

                                   

 

                          

 



                  

 

                      

                      



 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porcelángyurma 

                               

              

 

 

 



 

Feladatok: 

        

 

          

 



 

 


