Kedves Gyerekek!
Tudjátok milyen ünnep közeledik?
Elárulom Nektek: az Anyák napja. 😊

A naptárban nem találjuk e napot
színes betűkkel írva, de mindenki tudja, hogy május első
vasárnapja az édesanyák ünnepe.
Ezen a napon köszöntjük az anyukákat, nagymamákat.
-Kíváncsi vagyok mit gondoltok, hogyan lehet
örömet szerezni az anyukátoknak, a
nagymamátoknak? Soroljátok fel mindazt,
ami az eszetekbe jut!
Ugye nemcsak ajándékkal, virággal, dallal,
verssel, hanem segítéssel,
szófogadással is szoktatok kedveskedni nekik,

Anyák napján és az év minden napján!

-Meséljetek az anyukátokról? Hogy hívják? Milyen magas? Milyen
frizurát visel? Mit csinál a munkahelyén és otthon? Mit játszotok
vele? Mit szokott főzni? Mi a kedvenc étele, színe, virága?
-Mondjatok el mindent, ami eszetekbe jut róla!
-Ha felidéztétek a tulajdonságait, próbáljátok lerajzolni őt!

-Később az egész családot is lerajzolhatjátok!

Ajánlok néhány mesét, ami az anyukákról szól!
Ha szépen megkéritek édesanyátokat biztos szívesen meséli közülük
az esti mesét. Íme a link:
https://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-anyak-napjara/

Fésűs Éva: Jó éjt bocsok
Fésűs Éva: Májusi mese
Megnézhetitek Nyulász Péter: Anyáknapi pite című történetét is😊
https://www.youtube.com/watch?v=lTwagFmmyDA

A kis nyuszi pitét sütött nyúlmamának.
Titeket arra szeretnélek kérni, hogy lepjétek meg anyát egy finom
reggelivel!

Készítsétek el apa segítségével azt a finomságot, amit most ajánlok!
Hozzávalók: 1 virsli, 1 tojás, pici olaj vagy zsír, zöldségfélék, serpenyő
Segítsetek a virslit hosszában kettévágni, majd az egyik végét
tűzzétek össze fogvájóval. Ugye egyszerű?
Apa ebbe a szív alakú formában süsse meg a tojást!
Ha elkészült, ismét rajtatok gyerekeken a sor: terítsetek meg
ízlésesen!
Anya biztosan boldog lesz, ha megérzi az ínycsiklandozó reggeli
illatát!
Meséljétek majd el az oviban, vagy írjátok meg nekünk, hogy ízlett
a reggeli?

https://www.youtube.com/watc?v=_EZbzjYrf90

Az asztalra helyezhető ünnepi, szív alakú szalvétát könnyen meg
tudjátok hajtogatni apával! Íme:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=1idnIkn3Tk8&feature=emb_title

Anyák napján a felnőttek is
köszöntik az anyukájukat.
Tudjátok, hogy hívják őket?
Ők a ti nagymamátok! Nagyi
biztos szívesen mesél nektek
arról, hogy milyen kisgyermek
volt az anyukátok,
apukátok.

Ha már a nagyi elfáradt a történetek felidézésében
meghallgathatjátok Janikovszky Éva írónő vidám családi
történeteit a hangoskönyvekről.
Az egyik címe: Jó nekem, a másik: Ha én felnőtt volnék
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M
https://www.youtube.com/watch?v=dtT9DBW6

Most énekelni hívlak Benneteket.
Emlékeztek milyen dalokat szoktunk énekelni Anyák napján?

Kicsit segítek 😊 A dal első sora egy olyan virággal kezdődik, ami
nagyon illatos, tavasszal nyílik, leggyakrabban lila színben
pompázik.
Ugye kitaláltátok, hogy ez a virág az orgona!

https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s

Még néhány kedves dal az édesanyákról. Melyik tetszik a legjobban?
https://www.youtube.com/watch?v=K1imGm-Da2g

Zelk Zoltán: Este jó, este jó című versét énekelni is lehet, ugye
emlékeztek rá? Lefekvés előtt az oviban gyakran énekeljük
nektek😊https://www.youtube.com/watch?v=jUyzOY70EZE
EZ a dal szintén ismerős lehet az oviból: 😊Halász Judit: József Attila
Altatóját adja elő

https://www.youtube.com/watch?v=vqUXfhG-_Aw

Most barkácsoljatok egy kicsit, természetesen titokban az
apukátokkal! 😊
Íme néhány ötlet! Melyik tetszik a legjobban?

Melyiket készítenéd szívesen el az anyukádnak, nagymamádnak?
A legegyszerűbb ajándék az ujjaid festékbe mártásával készült
virágok festése!
A szivecskét fonallal kell körbe tekerni! Hasonlót készítettünk már!
😊

Ebbe a kis kosárkába virágok helyezhetők 😊Mindössze 2 kör alakú
színespapír és ragasztót (ha van otthon fonal) szükséges hozzá.

Gyönyörű versekkel is köszönthetitek anyukátokat,
nagymamátokat! Vidámakat ajánlunk most közülük!
Orgoványi Anikó: Ma jó leszek
Megfogadtam, ma jó leszek,
s mit anya kér, mindent megteszek.
Bevetettem az ágyam,
rendet raktam a
szobámban,

nem lóbáltam a lábam,
a spenótot megkajáltam,
szamárfület nem
mutattam,
mások baján nem
mulattam,

nem lett foltos a
nadrágom,

nem téptem szét a
cipzárom,
nem csapkodtam az ajtót,
nem csúfoltam a Palkót.
Leckéztem is eleget.
Ma már annyit voltam jó,
most egy kicsit pihenek!

MONDÓKA ANYÁK NAPJÁRA:
Anyukám, anyukám találd ki,
hogy az én nagy kincsem ugyan ki!
Ki más is lehetne, hanem te,
ültess hát gyorsan az öledbe!

SZALOKCZAY LAJOS:

Gyermekrajzok Kisbencétől
Egy nagy kör a feje,
Két kis pont a szeme,
Ez a görbe vonalka
Simogató keze,
Hajat is rajzolok,
Kócosat, nem bánom,
Az én édesanyám
Legszebb a világon.

Végezetül még néhány barkácsötlet! Jó munkát!

Csorba Piroska: Mesélj rólam — vers
Mesélj anya,
milyen voltam,
amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam,
és tehozzád hogyan szóltam,
amikor nem volt beszédem?
Honnan tudtad mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?
Mesélj rólam,
Hogy szerettél?
Engem is karodba vettél?
Meleg tejeddel etettél,
akárcsak a testvéremet?
Gyönyörködtél akkor bennem,
úgy neveztél: kicsi lelkem?
És amikor
még nem voltam,
a hasadban rugdalóztam,
tudtad-e, hogy milyen leszek,
milyen szépen énekelek?
Sejtetted, hogy kislány (fiú) leszek?
Mesélj anya!
Mesélj rólam.
milyen lettem, amikor már
megszülettem?
Sokat sírtam, vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem?
Ha én nem én lettem volna,
akkor is szerettél volna?

BOLDOG ANYÁKNAPJÁT KÍVÁNUNK: Hajni néni, Kitti néni

Készítették: Gondoláné Tóta Hajnalka, Hámori Kitti
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