CSAK APÁK NYITHATJÁK MEG!!!
ANYÁK NAPJA
(május 3.)

Elérkezett az egyik legszebb ünnepünk, az Anyák napja. Sajnos a körülmények úgy hozták,
hogy a közös készülődés most elmarad az óvodában, ezért kérjük az apukák segítségét!
Összeállítottunk egy rövid köszöntőt, amivel gyermekük felköszöntheti anyukáját e csodálatos
napon, ennek megvalósulásához kérjük a kedves apukák közreműködését!
Köszönjük! 

Kezdjünk egy zenehallgatással, hogy ráhangolódhassunk az ünnepre:
Kakaó: Nincs rá szó
Kattints! https://www.youtube.com/watch?v=Ngi5BBLN4jQ

Vers anyának:
Osváth Erzsébet: Meséltél, meséltél
Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.

Készítsünk ajándékot!

Vers anya és apa anyukájának, a
nagymamáknak:
Fecske Csaba: Nagymamámnál
A nagymamánál jó,
csak ott jó igazán.
A nagymamának sok keze van,
de ez igaz ám!
Egyik kezével főz,
a másikkal mosogat,
a harmadikkal fejemen
egy dudort borogat.
A nagymamánál jó,
mert ott van nagyapa,
aki a mezőről tücsökszavú
estét hoz haza.

Hozzávalók:







Kartonpapír
Színes papírok
Fonal (helyettesíthető bármilyen szalaggal is)
Papírlyukasztó
Ragasztó
Kulcstartóról leszedett fém karika
A fehér kartonból vágjatok ki egy szívet, a lyukasztóval készítsétek el a lyukakat, és
ragasszatok rá egy kisebb, piros szívet. Színes papírokból vágjatok vékony csíkokat,
tekerjétek fel kör alakban, majd ragasszátok a piros szívre. Csavarjatok össze 4 szál fonalat és
a végeiket kössétek össze, majd fűzzétek át a legfelső lyukon és válasszátok kétfelé a szálakat
- az egyiket jobbra, a másikat balra fűzzétek végig a lyukakon. Az alján hagyjátok hosszabbra
a fonal végét, a kisebb szívet (egy „ráírt üzenettel”, aláírással) cellux fogja a fonalhoz. Végül
bújtassátok át a fém karikát a fonal tetején, így kényelmesen fel lehet majd akasztani.

Énekeljétek el a már tanult dalocskáinkat:
Én kis kertet kertelteltem…. https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
Kicsi vagyok én…. https://www.youtube.com/watch?v=U2HUzEJjd0c
Új dal tanulása: Örömünnep ez a nap… https://www.youtube.com/watch?v=XpjOKNYxo7g
Végezetül szóljon ez a dal mindenki anyukájának: Halász Judit: Anyák napján
https://www.youtube.com/watch?v=9oWU7-K2l0k

Violetta néni és Katica néni
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