
 

 

 

 

 

MÁJUSI NEVELÉSI TERV PILLANGÓ CSOPORT 

Téma: 
- Anyák napja. 
- Tavasz, a természet megfigyelése, énekek, versek hangoztatása, 

ritmushangszerek használata. 

- Madarak, fák világnapja. 

Módszer:  
- Az udvari játék alkalmával felhívjuk a gyerekek figyelmét a 

fényviszonyok változásaira. 

- Megfigyeljük, hogyan bontják a leveleiket a fák.  

- Madarakat figyelünk, (rigó, harkály, veréb) és meg is nézzük őket. 

- Anyák napi ajándék készítése. 

Ének, mondóka:  

- Orgona ága… 

- Beültettem kiskertemet… 

- Én kis kertet kerteltem… 

- Süss fel nap… 

- Fújja szél a fákat… 

- Gólya bácsi, gólya… 

Apró kezek munkái:  

1. Anyák napi üdvözlőlapra fültisztító pálca segítségével  

viráglenyomat készítése. Tempera használata, ezáltal  

a szem és kéz koordináció fejlesztése. 

2. Fecske színezése, festése. 

3. Madárfészek készítése gyurmából. 

4. Napocska színezése ujjfestéssel. 

Játék kezdeményezés:  

- Játékos torna: Haza jött az öreg gólya, ő a tavasz hírhozója,  
hideg napok szedik, sátruk mi a tavaszt- tavaszt várjuk. 

Játék menete: 

A gyerekek a mondókákat hangoztatva, magasra emelik a térdüket, 

járás közben, két kezüket oldalt kinyújtva, szárnyaló mozdulatokat 

tesznek. Így megyünk körbe – körbe, amíg el nem jutunk a mondóka 

azon részéhez, hogy „Mi a tavaszt- tavaszt várjuk” itt a mondóka 

végén mindenki megáll és az egyik lábát megpróbálja felemelni, míg 

a két kezét oldalt tartja. Fél lábon állunk, amíg újra nem kezdődik a 

mondóka. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
https://www.youtube.com/watch?v=lT6AMWAWr-k
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=6HsdeLWyop4
https://www.youtube.com/watch?v=pBiWxSgO45A
https://www.youtube.com/watch?v=vrfJEWDuCzc


 
 
 
 
 
 
 
 

Mondóka- ének-, vers 
 

 

 

Orgona ága… 

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! 

 

Beültettem kiskertemet… 

Beültettem kiskertemet a 

tavasszal, 

Rózsa szegfű, liliom és rezedával, 

Ki is nyíltak egyenkint, el 

szeretném adni mind, 

De most mindjár! 

 

Én megveszem virágodat, ha eladod, 

Haj  árát te magad is nem sokallod, 

Versenyfutás az ára, fussunk egyet 

utána, 

De most mindjár! 
 

 

Süss fel nap… 

Süss fel nap, 

Fényes nap, 

Kertek alatt a 

ludaim 

megfagynak. 

 

Én kis kertet kerteltem… 

Én kis kertet kerteltem, 

Bazsarózsát ültettem 

Szél, szél fújdogálja 

Eső, eső veregeti. HÚ! 

 
Fújja szél a fákat… 

Fújja a szél a fákat (lengetjük a baba két karját) 

Letöri az ágat, reccs! (tapsolunk 1-et, leguggolunk) 

 

Gólya bácsi, gólya… 

Gólya bácsi, gólya, 

hol jártál azóta? 

A tengeri tóba. 

Mivel jöttél haza? 

Síppal, dobbal, nádi 

hegedűvel. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
https://www.youtube.com/watch?v=G2GoT1xZh1A
https://www.youtube.com/watch?v=6HsdeLWyop4
https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=pBiWxSgO45A
https://www.youtube.com/watch?v=vrfJEWDuCzc

