
Kedves Tengelicék! 
A kezekkel fejeztük be tegnap a kuckózást, hát 

folytassuk ma is azzal. Üljetek le egymással 

szemben és csukjátok be a szemeteket. Tegyétek 

egymás tenyerébe a kezeteket és egy ideig csak 

tapintsátok, simogassátok egymás kezét 

(megszagolni, sőt bátraknak megízlelni is lehet – 

tiszta kéz!) Milyen érzés? Puha, meleg, nyirkos, 

vagy esetleg száraz és érdes, netán hideg, mint a 

béka…? Milyen az illata? Íze? Csiklandós? 

Amíg elmerültetek a kezek játékában, átsuhant a szobán egy jégvarázsló és 

összefagyasztotta az anyák kezét (kulcsoljátok erősen össze a kezeteket). 

Gyerekek, nyissátok ki a szemeteket és oldjátok fel a varázslatot: puszival, 

öleléssel, simogatással és kedves szavakkal lehet feloldani. Amint anya keze 

felolvadt, átszáll a ti kezetekre a varázs, most anyán a sor, hogy felolvassza a Ti 

kezeteket… 

Ha sikerült, elmesélhetitek, milyen érzés volt. 

Köszönjétek meg egymásnak a feloldást úgy, hogy egymás szívére helyezitek a 

kezeteket (bal oldal, nem úgy, mint a képen☺) és csendesedjetek el addig, míg nem 

érzitek egymás szívdobogását. 

Ha van kedvetek együtt tornázni, válasszatok az alábbi gyakorlatok közül: 

1. Légzőgyakorlat 

 

2. teknőspuszi 



 

3. Ölelőkör 

 

 



4. faállás 

 

5. Húzz-húzz engemet… 

 

6. Nyújtsuk, mint a rétestésztát! 

 



7. Kukucs! Itt is tudsz puszit adni? 

 

8. Böcső: „Ringass el, édes jó anyám…” 

 

9. Álló kutya, avagy egy negyed napüdvözlet 

 



10. Haladóknak és vállalkozó kedvűeknek 

 

11. Repülősök, előre! 

 

12. És ha elfáradtatok… 

 



Hallgassátok meg a szívkamra titkait: 
 

„Maradj kényelmesen fekve és csak hallgasd, a szíved dobogását….A szívedét, ami 

életed és a szeretet forrása…ez a szív képes szeretni bárkit, feltétel nélkül…és képes 

elfogadni mások szeretetét, ha kinyitod a kapuját...de, ha a kaput kitárod, azon néha 

becsusszanhat a bánat, a fájdalom és a szomorúság is…ez is rendben van…most 

képzeld el, hogy a szíved egy kamra, szép cirádás vasajtón lehet bejutni oda…bent 

találsz egy kényelmes fotelt, ahol bármikor megpihenhetsz és egy asztalt, amit mindig 

beragyog a fény…ülj le a fotelba és időzz el egy kicsikét benne…ahogy ott ülsz 

észreveszel egy eldugott sarokban egy nehéz, kopott ládát…menj oda és nyisd fel a 

tetejét…a láda tele van sugárzó kincsekkel…gyönyörködj bennük, majd ha beteltél 

velük térj vissza a szobátokba…nyisd ki a szemed… és ha van kedved meséld el, 

milyen kincseket találtál a ládában.” 

 

Kedves Anyák, Ti is elmesélhetitek a csemetéteknek, hogy milyen kincseket 

találtatok a gyerekek szíve mélyén, aztán pedig a tegnapi vers nyomán 

megbeszélhetitek, hogy miért is azt a nevet választottátok gyerekeiteknek, 

amit kapott és csatolok egy dokumentumot a gyerekek nevének eredetéről és 

jelentéséről is, hátha valaki nem tudatosan választott… 

Jó mókát! 

Dóri 


