
 

 

 

 

Májusi Nevelési terv Katica csoport  

Téma: 

• Anyák napja. 

• Közlekedés világnapja. 

• Madarak, fák napja. 

Módszer: 

• Beszélgetés az anyák napja fontosságáról.  

Mit ünneplünk ilyenkor? 

• Közlekedés:  

- Gyalogos közlekedés. 

- Járművek: Földön, vízen, levegőben. 

• Természetvédelem fontossága.  

Mondóka- ének-vers: 

• Orgona ága… 

• Jön a kocsi, most érkezünk… 

• Weöres Sándor: Haragosi… 

• Megy a hajó a Dunán… 

• Megy a Zsuzsi vonat… 

• Megy a zsiki… 

 

Apró kezek munkái: 

• Anyák napjára: Kartonból vagy rajzlapból kivágott szívecske kifestése ujjal vagy  

összegumizott fültisztító pálcikák segítségével. 

• Gyurmából felnőtt segítségével autók formázása, WC papírgurigából autó készítése. 

• Fa készítése WC papírgurigából vagy kéz lenyomat segítségével. 

• Kartonpapírból madár készítés. 

Játékkezdeményezés: 

• Mesekönyv, újság nézegetése közben beszélgetések az anyák családban  

betöltött szerepekről, közlekedésről, a fákról és a madarakról.  

• Járművek képről való felismerése, megnevezése. Közlekedési 

 szabályok, jelzőtáblák, járművekkel kapcsolatos élmények felidézése. 

• Megkülönböztetett jelzésű járművek –Mentő – Rendőr- Tűzoltó.  

Mikor hívjuk őket, miben segítenek. 

 

 

 

• Sétálunk, sétálunk… 

• Eresz alól fecske fia… 

• Gólya, gólya gilice… 

• Hosszúlábú gólya bácsi… 

• Ki kopog, mi kopog… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s&list=RD1ZnW0rpdL7s&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=9nNm1twWD6g
https://www.youtube.com/watch?v=0PKUAO380wc
https://www.youtube.com/watch?v=VzHkM3EQ4tM
https://www.youtube.com/watch?v=C5JmKi1yrNo
https://www.youtube.com/watch?v=1-ZiYFMEnC0
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=Zc6QRnRPL_M
https://www.youtube.com/watch?v=Qw8FRffj0Sk


  

 

Mondókák, dalok, versek 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Weöres Sándor: Haragosi 

Fut, robog a kicsi kocsi, 

rajta ül a Haragosi, 

din don diridongó. 

Ha kiborul az a kocsi, 

Leröpül a Haragosi, 

din don diridongó. 

 

Fut a havon a fakutya, 

vele fut a retyerutya, 

din don diridongó. 

Ha kiborul a fakutya, 

Lepotyog a retyerutya, 

din don diridongó. 

Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz. 

(kukucskálás jobbra-balra) 

Van-e hernyó, hosszú kukac ízesebb, mint 

a méz? (hullámvonal mutatása egy kézzel) 

Csőrét nyitja ám, Buzgón, szaporán. 

(ujjak nyitása, csukása) 

Kis bendőbe mindenféle belefér igazán. 

(a has simogatása) 

Megy a Zsuzsi vonat, 

 csattognak a kerekek, 

Vígan integetnek az óvodás 

gyerekek, 

Lalalala, lalalala, lalalala, hu! 

Ziki-zaki-zakatol, 

mindig megáll valahol. 

Én vagyok a vasutas, 

te meg legyél az utas. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jön a kocsi, 

most érkeztünk, 

Jaj de nagyon 

eltévedtünk, 

Derekasan 

áztunk-fáztunk, 

No de kicsit 

elnótáztunk. 

 

Jegenyefa ingó-

bingó, 

Rajta ül egy ázott 

holló, 

Veregeti 

csapzott tollát, 

Keserüli holló 

voltát. 

Megy a hajó a Dunán, 

rajta ül a kapitány, 

nézi, nézi a vizet, (a kezemet a szemem fölé 

téve jobbra-balra tekintek forgatja a kereket) 

Forgatja a kereket. (testünk előtt a két kéz 

forgatása) 

Lassan forog a kerék, (lassan mondom) 

mert a vize nem elég, 

gyorsan forog a kerék, (Gyorsan mondom:) 

mert a vize már elég! 

Megy a hajó a Dunán, 

lemarad a kapitány! 

Kiabál, trombitál, 

de a hajó meg nem áll. 

Lassan forog a kerék, (Lassan mondom:) 

mert a vize nem elég, 

gyorsan forog a kerék, (Gyorsan mondom:) 

mert a vize már elég! 

Sétálunk, sétálunk egy 

kis dombra lecsücsülünk,  

csüccs! (a mondóka végén 

leguggolunk) 

Hosszú lábú gólya bácsi, 

Mit akar ma vacsorázni? 

Békahúst, bre-ke-ke, 

Talán, bizony, jólesne!  

Békahúst, bre-ke-ke, 

Meg is fogott belőle. 

Gólya, gólya, gilice, 

Mitől véres a lábad? 

Török gyerek 

megvágta, 

Magyar gyerek 

gyógyítja. 

Síppal, dobbal, nádi 

hegedűvel. 

Megy a zsiki, zsiki, zsiki 

Megy a zsuku, zsuku, zsuku, 

Megy a masina, 

Nézd mama! 

Én vagyok a masiniszta. 


