
 

 

 

Nevelési terv  

május hónapban, 

a Méhecske csoportban 

 

Téma: - Anyák napja. 

 - Madarak és fák napja. 

 - Gyereknap. 
 

Módszer: -    Anyák Napi versekkel, mondókákkal ismerkedünk. 

- Az udvaron megfigyeljük a kizöldült fákat, madarakat. 

- Beszélgetünk arról, hogy mit kapunk a sok fától. Mi készül fából.  

- A madarak segítenek nekünk, megeszik a kártevő rovarokat… 

- Miért jó gyereknek lenni? 
 

Mondóka, ének: 

- Anyukám, anyukám...  

- Orgona ága... 

- Erdő, erdő, erdő… 

- Eresz alól fecske fia... 

- Hopp Juliska, hopp Mariska... 
 

Apró kezek munkái: 

1. Kézlenyomat készítés, tetszés szerint.  

Világos papírra -sötét színnel vagy sötét papírra világos színnel, ami otthon található. 

 Emlék, ekkora volt 2-3 évesen a kezem.  

                                     

2. Fa készítés.  

Szükségünk lesz: befőttesüveg és teteje, gyurma, egy kis faág, zöld papír. A gyurmát 

ráragasztjuk a befőttesüveg tetőjének belső oldalára, és beleszúrjuk a faágat. A faágra 

ráragasztjuk a színes papírokat. 

 

3.Tulipán készítése krumpli nyomdával.  

Anya kifaragja a krumplit a kép alapján, majd a gyermek megfesti ecsettel és nyomdáz. 

Anya segítségével rajzolnak hozzá szárat, levelet. 

 

4. Gyereknap alkalmából játszhatunk egy kicsit az étellel. 

Legyen reggelire virsli. Készíts belőle kukacot, vagy akár mást is. A fantáziátokra bízom.  

Egy-két ötlet a képen. 
 

Játékkezdeményezés: 

-   Szabad levegőn játék. 

- Mesekönyv nézegetés, madarakról. 

- A lakásban körbe nézünk, mi készül fából. 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=Anyuk%C3%A1m%2C+anyuk%C3%A1m+tal%C3%A1ld+ki
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
https://www.youtube.com/watch?v=GUNF_SGlKRI
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=26sNwWLv-zA


 

 

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! 

 

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) 

 

Erdő, erdő, erdő 

Marosszéki kerek erdő. 

Madár lakik abban, 

madár lakik tizenkettő. 

Cukrot adnék annak a madárnak, 

Dalolja ki nevét a babámnak. 

Csárdás kis angyalom, 

Érted fáj a szívem nagyon. 

 

 

 

 

 

 

Anyukám, anyukám, találd ki, 

Hogy az én nagy kincsem ugyan ki? 

Ki más is lehetne, ha nem te. 

Ültess hát, gyorsan az öledbe. 

 


