
 

 

 

 

MÓKUSKA CSOPORT MÁJUSI NEVELÉSI TERVE 
 

Téma: - Anyák napja. 

- Madarak és fák napja: május 10. 

- Közlekedési kultúra napja 

- Gyereknap. 

 

Módszer: - Anyák napi versekkel, mondókákkal ismerkedünk. 

- Az udvaron, biciklizés közben megfigyeljük a kizöldült 

fákat, madarakat, meghallgatjuk a madarak csicsergő 

hangját. 

- Közlekedés:  

- Gyalogos közlekedés. 

- Járművek: Földön, vízen, levegőben. 

Képről való felismerése, megnevezése. 
- Megkülönböztetett jelzésű járművek: mentő, rendőr- 

tűzoltó. Mikor hívjuk őket, miben segítenek. 

Mondóka, ének: 

- Anyukámat meglepem… 

- Beültettem kiskertemet… 

- Fújja szél a fákat… 

 

Zenehallgatásra:  

- Orgona ága... 

- Erdő, erdő, erdő… 

Apró kezek munkái: 

1. Anyák napi virág készítése virágcserépben kézlenyomat és ujjfestés 

technikájával. 

2. Madarak festése krumplinyomda segítségével. 

3. WC papírgurigából jármű készítése.   

4. Szélforgó hajtogatása, melyet most meglepetésként  

odaadhattok gyereknapra a gyermekeknek. 

Játékkezdeményezés:  

- Bújócska az udvari házikóban, szabad levegőn való biciklizés. 

- Az előző hónapban elkészített gyurmából készíthettek fészket a 

madaraknak és madártojást is akár.       

- Képeskönyv nézegetése (fák, madarak, járművek). 

- Papírlapra különböző színű út megrajzolása  

pl.: piros színnel rajzolunk egy házat (otthon) és egy másik különböző 

házat (bölcsőde). Kanyargós úttal összekötjük, rajzolhatunk még 

sárgát, kéket ugyanígy. Képzeletben elutazunk egyik helyről a másikra 

úgy, hogy az autót a megrajzolt útvonalon vezetjük végig        

 

 

- Sétálunk, sétálunk… 

- Megy a hajó a Dunán… 

- Weöres Sándor: Haragosi  

- Ziki, ziki, zakatol… 

https://www.youtube.com/watch?v=lT6AMWAWr-k
https://www.youtube.com/watch?v=pBiWxSgO45A
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
https://www.youtube.com/watch?v=GUNF_SGlKRI
https://www.youtube.com/watch?v=1-ZiYFMEnC0
https://www.youtube.com/watch?v=VzHkM3EQ4tM
https://www.youtube.com/watch?v=0PKUAO380wc


 

 

 

 

   

Mondóka, ének, vers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyukámat meglepem, 

de kicsi a tenyerem 

Nem fér bele annyi virág 

amennyire szeretem. 

Kis kezemmel mit adhatok? 

csak az egész világot; 

vagy tán, ami ennél is több, 

e néhány szál virágot. 

Sétálunk, sétálunk egy 

kis dombra lecsücsülünk,  

csüccs! (a mondóka végén 

leguggolunk) 

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! 

 

 

Fújja szél a fákat, (terpeszállásban mindkét kéz 

felemelésével jobbra-balra törzshajlítást végzünk) 

letöri az ágat! (tapsolunk egyet) 

Reccs! (leguggolunk) 

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! 
 

Ziki-zaki-zakatol, 

mindig megáll valahol. 

Én vagyok a vasutas, 

te meg legyél az utas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G2GoT1xZh1A


 

 

 

 

       

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. 

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. 

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! 


