
 

 

MÁJUSI NEVELÉSI TERV SZIMBA CSOPORT 

Téma:  
o Anyák napja. 

o Madarak, fák napja május 10. 

o Közlekedés. 

Módszer: 
o Anyák napjának a fontossága, mit ünneplünk ilyenkor.  

o Beszélgetés a családról. 

o Közlekedés – gyalogos közlekedés és részei: járda és úttest ki és hol közlekedik. 

o Rövid séta alkalmával a jelző lámpa megfigyelése. 

o Megbeszélni melyik milyen színű és melyiknél lehet elindulni.  

o Közlekedéssel kapcsolatos élmények megfigyelése. 

o Járművek megfigyelése úton és levegőben. 

o Járművek képről való felismerése: autó, motor, kukásautó. 

Mondóka, vers, ének: 

o Orgona ága… (zenehallgatás) 

o Megy a hajó a Dunán… 

o Aki nem lép egyszerre… 

o Sétálunk, sétálunk… 

o S, sz, s, sz, de sok súly… 

o Donászy Magda: Édesanyámnak 

o Jön a kocsi… 

Aprókezek munkája: 

o 1. Piros szívecskére fehér virág ragasztása. 

o 2. Fecske hajtogatás. 

o 3.Vitorlás hajó színezése vagy festése. 

o 4.Autópálya rajzolás nagy lapra. 

Játékkezdeményezés: 

o Virágok megfigyelése a pitypang és százszorszép és gyűjtése. 

o Mesekönyv vagy újság nézegetés autókról és madarakról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s&list=RD1ZnW0rpdL7s&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VzHkM3EQ4tM
https://www.youtube.com/watch?v=zW3TVXGfCNU
https://www.youtube.com/watch?v=1-ZiYFMEnC0
https://www.youtube.com/watch?v=9nNm1twWD6g


 

 
 

Mondóka, vers, ének 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jön a kocsi, 

most érkeztünk, 

Jaj de nagyon 

eltévedtünk, 

Derekasan 

áztunk-fáztunk, 

No de kicsit 

elnótáztunk. 

 

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! 

 

Aki nem lép egyszerre, 

Nem kap rétest estére, 

Mert a rétes igen jó, 

Katonának az való. 

 

Nem megyünk már 

messzire, 

Csak a világ végére, 

Ott se leszünk sokáig, 

Csak tizenkét óráig. 

Donászi Magda: Édesanyámnak 

Te vagy a nap 

fenn az égen. 

Én kis virág 

meseréten. 

 

Ha nem lenne 

nap az égen, 

nem nyílna ki 

a virág. 

 

Virág nélkül 

de szomorú 

lenne ez a 

nagy világ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S, sz, s, sz, de sok súly, 

Meg se mozdulj. 

Friss szenet, ha bekapok, 

Messze, messze szaladok 

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) 


