
Májusi nevelői program 

Téma:  

Anyák napja. Beszélgetés az állatokról, a zöldellő 

természetről. Napsütés, árnyék. A színekkel való ismerkedés. 

Módszer:  

Beszélgetés az Anyák napjáról, annak ünneplése. Madarak, 

bogarak hangja, élőhelye. Ismerkedjünk játékosan a színekkel 

gyurmázás közben, a kisebb-nagyobb, kevesebb-több, 

rövidebb-hosszabb fogalmával.  

Mondóka, ének, vers:    

▪ Orgona ága… 

▪ Anyukám, anyukám… 

▪ Gólya, gólya… 

▪ Eresz alól fecske fia… 

▪ Csiga-biga… 

▪ Katalinka szállj el! 

 

Apró kezek munkái:  

▪ Anyák napi ajándék elkészítése. Lila orgona mintázása. Az 

olló használatának gyakorlása, apró csíkok vágása, majd 

ragasztása rajzlapra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
https://www.youtube.com/watch?v=Zc6QRnRPL_M
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=oFkI9MNZyes
https://www.youtube.com/watch?v=z8_hgvNJdAE


▪ Ismerkedés játékosan a színekkel. Színes kupakok 

nyomkodása só-liszt gyurmába*. 

 

▪ Katica bábu készítése színes kartonból, ollóhasználat, 

ragasztás.  

 

▪ Gólya mintázása tenyérlenyomat segítségével.  

 

Játékkezdeményezés:  

Bújócska az udvari házikóban. Képeskönyv nézegetése (állatok, 

járművek). Katicabogár keresése, röptetése a szabadban. 

 

*Főzött só-liszt gyurma recept: 

- 25 dkg liszt 

- 2 ek. só 

- 2 ek. olaj 

- 1 kk. citromsav 

- 3 dl víz 

A hozzávalókat jól összekeverjük, majd addig főzzük, míg összeáll. 

Nyújtódeszkán folyamatosan gyúrjuk, míg ki nem hűl. Folpackba csomagolva 

több hétig eláll a hűtőben.  

Ha az egész család szeret gyurmázni, bátran duplázzátok meg az adagot! 

Kiváló program kicsiknek-nagyoknak egyaránt! 

Jó szórakozást! ☺☺☺ 

 



 

Mondóka, ének, vers: 

Orgona ága, barackfa virága. 

Öltözzetek új ruhába, 

anyák napja hajnalára, 

illatosan! 

 

Zúgja az erdő, susogja a szellő. 

Üzenik az ágak, lombok: 

légy te mindig nagyon boldog, 

Édesanyám! 

 

Anyukám, anyukám, találd ki, 

Hogy az én nagy kincsem ugyan ki? 

Ki más is lehetne, ha nem Te. 

Ültess hát, gyorsan az öledbe. 

 

Gólya, gólya, gilice, 

mitől véres a lábad? 

Török gyerek elvágta, 

magyar gyerek gyógyítja, 

síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eresz alól fecske fia idenéz, odanéz, 

Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz? 

Csőrét nyitja ám, buzgón, szaporán. 

Kis bendőbe mindenféle belefér igazán. 

 

 

Csiga-biga gyere ki, 

Ég a házad ide ki. 

Kapsz tejet, vajat 

Holnapra is marad. 

Ha nem jössz ki, megbánod. 

Nem leszek a barátod! 

 

 

Katalinka szállj el, 

Jönnek a törökök, 

Sós kútba tesznek, 

Onnan is kivesznek, 

Kerék alá tesznek,  

Onnan is kivesznek, 

Ihol jönnek a törökök, 

Mindjárt utol érnek. 

 

 

 

 

 

 

 


