Kedves Bagoly csoportos Gyerekek és Kedves Szülők!
Tavasz van- gyönyörű tavasz!

Telnek a napok, a személyes találkozás már nagyon hiányzik. Viszont
addig, amíg ez újra lehetővé válik, addig is sokat gondolok rátok és újabb
öleteket ajánlok az otthoni idő tartalmas eltöltéséhez, most a közelgő Anyák
napjára is gondoltam.
Amikor majd újra találkozunk sokat fogunk beszélgetni és mesélni egymásnak.
Zenehallgatás: Tavasz van újra/ Tavasztündér
https://www.youtube.com/watch?v=WgBmZXn5jW8
Vers: K. László Szilvia: Tavaszváró ének (Megtanulom)
Tavasszal a virágok
egymás után nyílnak,
hóvirág és ibolya
kirándulni hívnak.
Rügyet bontanak a fák,
kivirul most minden,
tavaszi szél könnyedén
ágról-ágra libben.
Kisfiúk és kislányok
kacagva szaladnak,
örülnek virágnak,
örülnek tavasznak.

Tavasz, az egyik legszebb évszak. Meséld, el
miből lehet tudni, hogy tavasz van. Szereted?
Sorold, el miért szereted a tavaszt? Rajzold le!

TAVASZI AJTÓDÍSZ készítése

Kézimunka:
Szükséges eszközök.
Papírtányér
Olló, ragasztó
Elkészítés:
1. Az egyik lapra rajzoljatok tetszőleges
virágokat, a másik lapra leveleket.
2. A virágokat és a leveleket fesd ki.
használj szép tavaszi színeket.
3. Ha megszáradtak, a virágokat és a
leveleket ügyesen vágjátok ki. Ügyelj az
olló helyes használatára.
Ragasztás előtt számolunk: számoljátok
meg a virágok és a levelek számát, majd
párosítsátok össze, melyikből van több?
Mennyivel? Ez után a virágokat színek
szerint válogassátok szét, számoljátok
meg.
4.Most pedig a virágokat és a leveleket
szépen elrendezgetve ragasszátok rá egy
kör alakú lapra (pl. papírtányér), ha nincs,
akkor egy tányért rajzoljatok körül, majd
vágjátok ki a papírból és arra ragasszátok
fel a kivágott virág és levélformákat.
5. Ha ügyesen dolgoztál és készen vagy, a
dísz hátuljára ragasszatok egy kis akasztót
és már mehet az ajtóra, de akár ablakba is
tehető.

Színes festék/ecset,
Kb. 2-3 fehér papír

Zenehallgatás tevékenységközben: Orgona ága:
https://www.youtube.com/watch?v=UR51lUzK2Z4

MESE: hallgassátok meg Apa előadásában: Petrolay Margit: A legszebb vasárnap
Járt az óvodába egy kisleány: Zsuzsikának hívták. Piros szalagot hordott a hajában, és
piros volt a köténye is. Ennek a piros köténynek a zsebében volt egy lyukas kétfilléres.
Zsuzsika nagyon vigyázott rá, a világ minden kincséért el nem költötte volna. Pedig egy fiú
az óvodában már egy forintot is ígért érte. De Zsuzsika még azért sem adta oda.
Nem adom a lyukas pénzt senkinek, mert édesanyának akarok ajándékot venni rajta
anyák napjára.”Pedig akkor még éppen csak, hogy elmúlt karácsony: még térdig ért a hó
az óvoda udvarán.
Jaj, hol van még anyák napja?!
Egyszer aztán kisütött a nap, elolvadt a hó is, és kirügyeztek az orgonabokrok a kerítések
mellett. És ebből megtudta Zsuzsika, hogy közeledik már anyák napja. Mindennap
elővette a pénzét, és megolvasta, aztán megnyugodva visszatette a piros kötényke
zsebébe: megvolt, nem hiányzott belőle semmi. Mikor már az orgona is elvirágzott, egy
napon így szólt az óvó néni a gyerekekhez.
-

Tudjátok-e, milyen nap lesz most vasárnap?

-

Tudjuk! – felelték a gyerekek kórusban.

-

Tudjuk! – felelte Katika is. – Karácsony lesz!

Jaj, Katika, bizony rosszul tudod! – mondta az óvó néni. – Tudhatnád, hogy elmúlt
már karácsony!
-

Én tudom! – kiáltotta Danika. – Vasárnap lesz.

Vasárnap! Vasárnap! De milyen vasárnap? Ki tudja, melyik a legszebb vasárnap az
esztendőben?
De már erre elkiáltotta magát Zsuzsika is:
-

Anyák napja lesz, óvó néni, kérem!

Az bizony! – felelte az óvó néni. – Verset is tanulunk, szép köszöntőverset, azzal
köszöntsétek édesanyátokat! Tanulta is Zsuzsika a verset szorgalmasan, még este, az
ágyban is azt mondogatta. Ment is neki, mint a vízfolyás, csergedezett, mint a tiszta vizű
erdei patakocska.
Így jött el a szombat, amikor csak délig vannak a gyerekek óvodában. Elindult Zsuzsika is
hazafelé, de mégse ment haza, mint más napokon, hanem bement a cukorkaüzletbe, mert
volt a kirakatban egy szív színtiszta cukorból, azt akarta megvenni édesanyjának. Elő is
vette a lyukas kétfillérest, és kitette a pultra.
Kérem azt a cukorszívet a kirakatból! Azt akarom ajándékozni anyukámnak anyák
napjára.
Jaj, Zsuzsikám – mondta a boltos néni -, hozzál másik pénzt, mert ezt nem tudom ám
én felváltani neked! De Zsuzsikának nem volt másik pénze, hát azt gondolta magában:

„Akkor inkább megveszem a selyemkendőt, amit a szomszéd bolt kirakatában láttam. S
ha még marad pénzem, visszajövök a cukorka szívért.”
Azzal fogta a lyukas kétfillérest, és bement a szomszédos boltba. Kitette a pultra, és így
szólt:
-

Tessék nekem ezért ideadni azt a selyemkendőt a kirakatból!

Jaj, Zsuzsikám – szólt a boltos bácsi -, szaladj haza másik pénzért, mert ebből én nem
tudok ám neked visszaadni!
Nem kell visszaadni – felelte Zsuzsika -, legfeljebb nem veszem meg a cukorka szívet,
hiszen ez a selyemkendő is tele van szívekkel.
De a boltos bácsi egyre csak azt mondogatta, hogy sajnos, nincsen neki aprópénze, nem
adhatja oda Zsuzsikának a szép, tarka selyemkendőt.
Elbúsulta magát Zsuzsika. Hiába van a szép, fényes kétfillérese, ha senki se tudja neki
felváltani! És elindult hazafelé nagy búbánatosan.
Ahogy ment, mendegélt, kis gyalogúthoz ért, mely a réten át a házukig vezetett. A gyalogút
mellett kicsi fehér százszorszépek álldogáltak. Ismerték Zsuzsikát, mert minden délután
arra ment haza az óvodából.
-

Meg is szólították:-

Mit búsulsz, Zsuzsika?

Hogyisne búsulnék, mikor holnap lesz anyák napja, és én semmi sem vettem
anyukámnak. Pedig van egy lyukas pénzem, de senki sem tudja felváltani!
Ne búsulj, Zsuzsika – vigasztalták őt a százszorszépek -, köss csokorba bennünket, és
úgy köszöntsd fel holnap édes anyukádat! Csak el ne felejts friss vízzel megitatni minket!
-

Az bizony jó lesz! – örült meg Zsuzsika, és leguggolt a fűbe százszorszépet szedni. De
vigyázott, hogy ne fájjon a kis virágoknak. Mikor már egy marékra valót összeszedett,
szépen csokorba kötötte, elbúcsúzott a virágos réttől, és indult volna haza a kis
bokrétával. De akkor hirtelen elszontyolodott, majdhogy sírva nem fakadt:

-

Jaj, de mi lesz a szép lyukas kétfilléresemmel?!

Belenyúlt a kötője zsebébe Zsuzsika, de bizony volt – nincs kétfilléres. Az bizony kihullott
a sok hajolgatás közben.
Ha a kétfilléres el nem veszett volna, a kis csacsi Zsuzsika még sírva fakadt volna. De
szerencsére elveszett, és Zsuzsika örömében nevetni kezdett. Hogyne örült volna, hiszen
holnap anyák napja lesz, és ő egy csokor százszorszéppel köszönti fel édesanyját az év
legszebb vasárnapján.
És a kétfillérest úgyse tudta senki felváltani. Itt a vége, fuss el véle.

Te mivel és hogyan fogod köszönteni Édesanyádat és Nagymamádat?

Segítek! Mielőtt belekezdenél a feladatokba, javaslom, hogy mozogjatok,
tornázzatok egy kicsit, nyissatok ablakot, de ha van udvar / kert ott is lehet
mozogni.
Mozogj otthon /közös torna anyával:
Kata Fitnesz - Pál, Kata, Péter (gyerektorna):
https://www.youtube.com/watch?v=jeXuJGUkm8Q

Zumba Kids: https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48

Miután kellően felfrissültetek
jöhet a vitaminpótlás, finom gyümölcsök, majd kezdődhet a tevékenykedés.

Május legszebb napja, május első vasárnapja, ANYÁK-NAPJA
Most” alkossunk és készüljünk közösen” az Édesanyák köszöntésére.
Dal: hallgassátok és énekeljétek (tanuljátok meg a dalt): Örömünnep ez a nap:
https://www.youtube.com/watch?v=XpjOKNYxo7g

AZ ÉN ANYUKÁM! Készíts rajzot az anyukádról.
Kezdd a munkát azzal, hogy rajzolsz egy nagy SZÍV- formát, szépen vágd ki és abba
rajzold le az Édesanyádat. Gyönyörűen színezz és díszítsd ki a rajzod. Figyelj a helyes
ceruzatartásra.

Dal: a tevékenységek közben hallgatni jó: Este jó
https://www.youtube.com/watch?v=riANHi9gYEo

Apa segítségével tanuld meg a verseket is.

Kedves Édesapák!
„ Alkossunk közösen „
Kérem, hogy segítsenek a
gyermekeiknek a versek
megtanulásában és az
ajándékok elkészítésében.

Kézműves ötletek: Anyák-napi ajándékhoz

Festéssel könnyedén tudsz ilyeneket készíteni, nem kell hozzá más csak a
kezed, festék és papír. A színeket válaszd kedved szerint.
Készíts a mamának is, nagyon fog örülni akkor is, ha elküldöd neki.

Dal: tevékenységek közben hallgathatod: Ó ha cinke volnék
https://www.youtube.com/watch?v=11inHlve7t8

Kézimunka a bátrabbaknak, elkészítéseséhez segítséget itt találsz:
https://www.youtube.com/watch?v=Kd8W08z3XN8

Ha készen vagy az ajándékokkal, tedd el.
Vasárnap reggel vedd kezedbe az elkészített ajándékot és állj Édesanyád elé.
Köszöntsd fel, mond el, amit megtanultál, verset, vagy énekelj neki, majd
öleld meg az Édesanyádat! Hallgassátok meg együtt a dalokat.

Kedves Édesanyák és Nagymamák!
Az „otthon” az a meghitt hely, ahol élünk, dolgozunk, gyermekeinket neveljük, ahol a
család tagjai nyugalomra, békességre és szeretetre találnak. Minden családtagnak
korától függetlenül megvan a maga kis szerepe a harmónia megteremtésében és
megőrzésében.

Jelenleg az „Otthon”töltött idő sok erőt és türelmet kíván mindenkitől.
Szeretnék ebben a nehéz helyzetben egy kicsit a gyermekek nevében szólni, a
nevükben is sok örömet és boldogságot kívánni!

A gyermekek nevében, nagy szeretettel: Iszkiri, együttes- Anya ügyes:
https://www.youtube.com/watch?v=-3X1rWnUzGo

Öleljék meg most a gyermekeiket és hallgassák meg együtt a dalt
https://www.youtube.com/watch?v=JUKCO4PpsmM

Kedves Bagoly csoportos
Édesanyák!

Kedves „bagoly csoportos” Nagymamák!
A nagymamák, mint a családok tagjai ugyanazzal a szerepvállalással teremtették
meg a harmóniát, hogy gyermeküknek (unokáiknak) biztonságot és örömet
nyújtsanak.

Miért szeretjük a nagyszüleinket?
Mert mindig lehet rájuk számítani, mert feltétel nélkül viszontszeretnek.
Rajzolok a nagyinak: „Amikor a Nagyinál voltam”
Gondolj most a Nagyidra és kezd el a rajzot. Ha készen vagy díszítsd szívekkel és
tedd el, hogy amikor találkoztok, majd átadhasd neki. Örülni fog neki!

Jancsik Pál: Nagymamához (megtanulom)
Óvodába ki kísér el,
délben is ki visz haza,
ki öltöztet, ki vetkőztet?
Bizony Ő, a nagymama.
Este elaltat, míg ajkán
csillog mesék bűvszava.
Még az álmaim is őrzi
a jóságos nagymama.
Szeretetét, törődését,
megköszönöm neki ma,
Élj sokáig egészségben,
Édes, drága Nagymama!

Hallgassák meg: Judit és a Zenemanók https://www.youtube.com/watch?v=cH02a_lO_cA

Bízom benne, hogy sikerül sok örömet szerezni mindenkinek!

Szeretettel és nagy öleléssel gondolok rátok! Sok Puszi: Kata néni
Kérdéseidet, élményeidet ide várom: szangria53@gmail.com

Készítette: Szőllősi Katalin-óvodapedagógus
Budapest, 2020. április.27.

