ANYÁK NAPJÁRA
VÁRVA
április 29 – május 3.
(Kékcinege csoport)

„Az egész világon nincs még egy olyan forrása a mély,
erős, halhatatlan szeretetnek, mint egy anya szíve.”
(Felicia Hemans)

Kedves Apukák!
Ezen a héten fontos szerep jut Önöknek. Kérem, segítsenek az Anyák napi projektben
gyermekeiknek, hogy meglephessék az Anyukákat vasárnap! A teendők közt lesz vers- és
daltanulás, ajándékkészítés, mesenézés, és -hallgatás. Kérem, olvassák fel a gyerekeknek, amit
írtam, gyakorolják a verset és a dalt, és válasszák ki, mely ajándékot szeretnék elkészíteni!
Előre is köszönöm a segítséget!
___________________________________________________________________________________________________________________
Kedves Kékcinkék!
Egy nagyon fontos ünnep közeleg. Május első vasárnapján az anyukákat
ünnepeljük. El szoktad mondani az anyukádnak, hogy mennyire szereted?

FELADAT: Ha ki tudod nyomtatni a jobb felső oldali képen a feliratokat, lepd meg vele anyát, hogy
kivágod azokat, és dugd el vagy ragaszd fel különböző helyekre! Ahányszor megtalál egyet, adj neki egy
nagy puszit!
(Ha nem tudtok nyomtatni, gyártsatok apával saját feliratokat és azokat dugjátok el!)
Hogy mi az az Anyák napja?
Úgy, ahogy neked is van születésnapod, és azon a napon mindenki téged ünnepel,
ilyenkor pedig mindenki felköszönti az anyukáját. Virágot ad neki, elénekel egy szép dalt,
elmond egy kedves verset, esetleg még ajándékot is ad.
GONDOLKOZZ és FELELJ!
Szerinted mindenkinek van anyukája?

Kérd meg Apát, olvassa fel neked ezt a verses mesét, amiből megtudhatod, hogyan készült
Böbe az édesanyja felköszöntésére!
Anyák napja Lapifalván http://mesesarok.csesznak.hu/aranykulcsocskak/anyak-napja/

Olvassátok el ezt az aranyos versikét!

Anyák napján szóljon a dal,
legyen bennünk hála
mert anya nélkül nem jöhettünk
volna e szép világra!

______________________________________________________________________
Szeretnéd, ha Te is el tudnál énekelni valami kedves dalt Anyák napján?
Szívesen megtanítok neked egyet!
Nagyon jópofa, vicces szövege van, figyelj:

→

(Apa olvassa fe!)

Itt meghallgathatod:
https://www.youtube.com/watch?v=23M8-qlqSpY (0:50)
Próbáld megtanulni a dallamát!
Nem egyszerű, de nagyon fülbemászó.
Hallgasd meg és gyakorolj MINDEN NAP!

A gyerekek verset is szoktak mondani az anyukájuknak. Én ismerek egy nagyon aranyosat.
TORDON ÁKOS: ANYÁK NAPI MONDÓKA

Mondd utánam!

Vannak még szép versek. Másikat is tanulhatsz, ha az jobban tetszik:
például: „Az én szívem kisóra, szeretet a rugója, mindig csak azt ketyegi,.........szereti.”
(behelyettesíted: édesanyát, nagyikámat, mamikámat, dédikémet szereti)

TOVÁBBI VERSEK:

Donászy Magda: Anyák napján:
Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.
Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.

KÉRDÉS:
Ha már tudod, hogy mindenkinek van Édesanyja, meg tudod mondani, hogy az Anyukád
anyukáját hogy hívják? (nagymama)

Ha neki is szeretnél elmondani egy verset, ezt is megtanulhatod:

ANYÁK NAPJÁN NAGYANYÓNAK
Anyák napján reggel
mikor a Nap felkel
Nagyanyókám elé állok
sok-sok szeretettel

Amíg mesét mondtál
kötöttél, horgoltál
Te az egész családunknak
édesanyja voltál.

Anyák napján reggel
mikor a Nap felkel
Nagyanyókám elé állok
sok-sok szeretettel.

KREATÍV ÖTLETEK
Miután a gyerekek elmondják a versüket, át szokták adni a virágot, vagy az AJÁNDÉKOT, amit
készítettek. Mutatok pár ajándék-ötletet. Válasszátok ki Apával, melyiket szeretnétek megcsinálni!
1. KÉSZÍTHETTEK TABLÓT:

2. SZÍV-KOSZORÚT
(ezt kitehetitek az ajtóra is)

3. TENYÉRBEN
NYÍLÓ
VIRÁGOT:
(nekem ez tetszik
a legjobban! :)

4. SZÍVECSKÉS KÉPET
ujjlenyomat-festéssel

5. SZERETET-BEFŐTTET
kedves rajzokkal,
üzenetekkel,
gyűjtögetett emlékekkel,
kivágott képekkel

VÁLASSZ KI EGYET, VAGY AKÁR KÉSZÍTSD EL MINDET! (naponta egyet)
(a nagymamáról se feledkezz meg!)

2020. május 3. ANYÁK NAPJA
Eljött a Nagy Nap!
Az első ajándékod legyen az, hogy hagyod Anyát egy kicsit tovább
aludni.
Ezt a kis meglepetést már előző este add oda neki:

Készíthettek neki apával együtt meglepetés-reggelit.

Ha szeretnéd szép zeneszóval köszönteni, ezt a dalt ajánlom:

(Kakaó: Nincs rá szó) https://www.youtube.com/watch?v=Ngi5BBLN4jQ (2:29)

Aztán mondd el neki a VERSET!
(„Anyukám, anyukám találd ki...”)

Ha sikerült megtanulnod a dalt, azt is elénekelheted! („Álruhás királylány...”)
(Bekapcsolhatod hozzá a zenét is, ha úgy könnyebb!)

Majd add át az ajándékod, amit készítettél, és mondd el anyának egy öleléssel, hogy
mennyire szereted!

Aztán ne felejtsétek el felhívni a nagymamát!

Halász Judit: Hívd a nagymamát! https://www.youtube.com/watch?v=WnMcaYrEWJY (2:51)

AJÁNLÓ:
Ha a köszöntések után még van kedved verset, mesét olvasni vagy zenét hallgatni, ezeket
ajánlom:
Film
Bartos Erika: Felhő és felhőcske https://www.youtube.com/watch?v=_piju-ONp_g
animációs (2:25)
Felolvasás mesekönyvvel (filmen)
Bartos Erika: Születés
https://www.youtube.com/watch?v=_piju-ONp_g
(12:49)
VERS: Bartos Erika: Anya (vers)
(anyukák felsorolása: anya, nagymama, dédanya, ükmama...)
https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo (1:15)
DAL: anya ügyes – Iszkiri Zenekar https://www.youtube.com/watch?v=bUox85rZj0A
(3:03) vidám, vicces – akár táncolhatsz is rá!

KÖNYVAJÁNLÓ:
https://aranynapokbudapest.blog.hu/2019/05/01/orgona_aga_kedvenc_anyak_napi_konyveink

A láthatatlan fonal
letöltés:
https://onlinekonyvtar.tvk-plus.com/a-lathatatlan-fonal-patrice-karst-hogyan-lehet/

Örülnék, ha beszámolnátok majd róla, hogy sikerült a meglepetés! Írjatok! Puszil: Vera néni

cskekcinke@gmail.com
Készítette: Jandóné Várkonyi Veronika, 2020-04-26.

