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Téma:  
• Anyák napja. 

• Madarak, fák napja. 

• Közlekedés kultúra napja.  

• Gyereknap. 

Módszer:  

• Beszélgetés az anyák napjáról. 

• Ismerkedés a fákkal, madarakkal – hangjaikkal. 

• Ismertetés a különböző járművekkel. 

Mondóka, ének, vers:  

• Süss fel nap… 

• Az én szívem kis óra… 

• Orgona ága… 

• Eresz alól fecske fia… 

Apró kezek munkái:  

1. Anyák napi szívecske készítése gyermek tenyérlenyomatával. 

2. Gyurmából fa készítése.  

3. Autóknak garázs készítése cipősdobozból, festése, kiszínezése. 

4. Színes papírcsákó hajtogatása, amit odaadhattok a gyermeknek  

gyereknapra. 

Játékkezdeményezés: 

• Pöttyiből virágforma készítése. 

• Közlekedési járművek képeskönyvben való nézegetése. 

• Szabadban való tapasztalatszerzés, ismeretnyújtás. 

 

 

 
 

 

• Hosszú lábú gólya bácsi… 

• Fújja szél a fákat… 

• Megy a gőzös Kanizsára... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsQqkx6HFPE
https://www.youtube.com/watch?v=YXV_51h8IVc
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s&list=RD1ZnW0rpdL7s&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
https://www.youtube.com/watch?v=Qw8FRffj0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=pBiWxSgO45A
https://www.youtube.com/watch?v=g6f2-JaDHtg


 

 

 

 

Mondóka, ének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Fújja szél a fákat, (terpeszállásban mindkét kéz 

felemelésével jobbra-balra törzshajlítást végzünk) 

letöri az ágat! (tapsolunk egyet) 

Reccs! (leguggolunk) 



 

 

 

 

Megy a gőzös, megy a gőzös, 

Kanizsára 

Kanizsai, kanizsai állomásra 

Elől áll a masiniszta 

Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja 

 

Megy a gőzös, megy a gőzös, 

Kanizsára 

Kanizsai állomásról Kaposvárra 

Rajta ül a bíró lánya 

Százfodros a, százfodros a 

tunikája. 

 

Megy a gőzös, megy a gőzös, 

Kanizsára 

Kanizsai, kanizsai állomásra 

Elől áll a masiniszta 

Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja. 

Süss fel nap, 

Fényes nap, 

Kertek alatt a 

ludaim 

megfagynak. 

Az én szívem kis óra, 

Szeretet a rugója. 

Mindig csak azt ketyegi, 

Édesanyát szereti. 

Hosszú lábú gólya bácsi, 

Mit akar ma vacsorázni? 

Békahúst, bre-ke-ke, 

Talán, bizony, jólesne!  

Békahúst, bre-ke-ke, 

Meg is fogott belőle. 


