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  ANYÁK NAPJA                                                                                

             Jöjj tavasz, bújj elő                                                                                  

             Zöldüljön a rét s mező 

             Édesanyám mire ébred 

             Zendüljön a madár ének 

                                                   Száváné Szabó Éva 

 

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. 

Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. 1928-ban már miniszteri 

rendelet sorolta a hivatalos ünnepélyek közé az anyák napját.  

Miért is ünnepeljük az anyákat, nagymamákat Az anyák fáradhatatlan, áldozatos 

munkáját,  nem lehet ajándékokkal meghálálni, szavakkal kifejezni. Az igazi ÉDESANYA 

nem is a háláért teszi a dolgát, nem vár viszonzást. Határtalan szeretete türelemmel, 

önzetlenséggel, megértéssel, megbocsátással párosul. Az egy napos kiemelt figyelem nem 

tudja viszonozni a rengeteg törődést, de egy apró kis ajándék minden anyai szívet meglágyít. 

 

Vizuális nevelés 

Ahelyett, hogy idén is élő virágot ajándékoznál, akár te magad is 

készíthetsz ilyen “örökvirágot”. Ehhez csupán színes papírra, festékekre, 

hurkapálcára, ragasztóra és kaspóra lesz szükséged. Az anyuka biztosan 

értékelni fogja a szorgalmat. 

 

 

Festett kéz,- és ujjlenyomat és színespapírlap 

felhasználásával egyszerű elkészítés. 

 

 

 

A virágokhoz egyáltalán nem szükséges speciális origami 

papírt használnotok készülhetnek bármilyen papír maradékból, akár 

maradék karácsonyi csomagolópapírokból vagy éppen könyvlapokból 

is! Ezeket az egyszerű, feltekeréses technikával készült virágokat / 



rózsákat természetesen nem csak anyák napi képeslapok 

készítésére használhatjátok a gyerekekkel, hanem más tavaszi 

dekorációk kiegészítésére / díszítésére is nagyszerűek. 

 

 

 

Mese-vers 

 

 https://anyaknapja.kikoto.net/ 

 

Vers                                                           

Anyámnak 

 

Hogyha virág lennék, ölelnélek jó illattal, 

hogyha madár lennék, dicsérnélek zengő dallal,  

hogyha mennybolt lennék, beragyognám életedet csillagokkal. 

 

Virág vagyok: ékes, piros szirmú, gyönge rózsád,                                                      

madár vagyok: fényes dalt fütyülő csöpp rigócskád, 

eged is: szépséges aranynappal, ezüstholddal, 

beragyogom életedet csillagokkal. 

Pákolicz István 

 

Anyák napján Nagyanyónak 

Édes-kedves Nagyanyókám! Anyák napja van ma. 

Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja 

Reggel mikor felébredtem, az jutott eszembe: 

Anyák napján legyen virág mind a két kezemben! 

Egyik csokrot Neked szedtem odakünn a réten. 

 

Te is sokat fáradoztál évek óta értem. 

https://anyaknapja.kikoto.net/


Kimostad a ruhácskámat, fésülted a hajamat. 

Jóságodat felsorolni kevés lenne ez a nap. 

Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, 

És hogy az én jó anyámat felnevelted nékem. 

 

Donászy Magda 

 

 

Mese 

  https://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-anyak-napjara/ 

 

                                     

 

 

A SZÓFOGADÓ FIÚ ÉS A HÁROM ZSÁK 

 

Egy fiatalember, akinek apja meghalt, anyjával élt kettesben. Nagyon szegények voltak, az 

anyja ráadásul öreg is. Azon éltek, amit a fiú puskájával elejtett. Egy szép nap a fiú fogta a 

puskát, és elment a bozótosba vadászni. De hiába leste a vadat, egy sem akadta a puska 

végére. Leült hát egy nagy fa alá, és búnak adta a fejét.  Úgy fájt a szíve az anyjáért, hogy a 

könnye is eleredt. Ekkor a fa tetejéről megszólalt valaki: 

-Fiam, miért sírsz? 

 -Szegény anyám miatt sírok!- felelte- Nincs már betevő falatja sem, és nekem sincs se 

kölesem, se pénzem, hogy enni adhassak neki. Azon élünk, amit a puskámmal elejtek, de ma 

nem került semmi! 

-Ha tetszik- szólt a Hang- adok valamit, ami segít, hogy anyád is, te is jól lakjatok. Csak jól 

viseld gondját, s akkor meglesz mindened, amit szemed-szád, kíván! 

 -És mi volna az, amit nekem szántál?- kérdezte a fiú. 

– Van ezen a fán három zsák. A nevük: Valami, Köles és Senki. Mond meg melyiket akarod, 

s az a tiéd lesz. 

-Értelek. De had menjek előbb haza, had kérjek tanácsot az anyámtól. Amit ő tanácsol, azt 

fogom tenni, mert mindig az ő tanácsa szerint cselekszem. 

Azzal a fiú hazament. 

 -Nem találtam semmi ennivalót- szólt az anyjához-, ezen búsulva egy nagy fa alá telepedtem. 

Akkor egy hang a fáról megkérdezte, miért sírok. Azt feleltem: anyámat szánom, mert nem 

tudok neki enni adni, azért sírok. A hang, ekkor azt mondta van a fán három zsák, s amelyiket 

https://jatsszunk-egyutt.hu/mesek-anyak-napjara/


választom, nekem adja, s ha vigyázok rá, az gazdaggá tesz. A nevük: Valami, Köles és Senki. 

Azért jöttem, hogy tanácsot kérjek. Amelyiket te mondod, azt fogom választani. 

-Válaszd azt, aminek a neve Valami! 

-De akkor nem lesz mit ennünk!- értetlenkedett a fiú. 

-Mondtam, mit válassz. Valamit fiam, valamit. 

A fiatalember visszament a bozótosba, és leült a fa alá. 

 -Anyám azt mondta, válasszam a valamit. Add hát nekem a Valamit, had vigyem haza. 

Egy zsák hullott le a fáról, és a hang ezt mondta: 

 

-Vidd hát ezt a zsákot, ez a valami. 

A fiatalember hazavitte a zsákot, é s kérte az anyját: ő már megtette, amit kért, most már 

mondja meg, hogyan lesz mit enniük. Az anyja azt kérte, akassza fel a tetőereszre a zsákot, 

majd reggel meglátják: mi lesz vele. Reggel a fiú kiment megnézni a zsákját, és látja ám, hogy 

mind a három zsák ott lóg az ereszen. Felkiáltott: 

-Édesanyám! Hihetetlen dolog történt! Én egy zsákot akasztottam fel, és most itt lóg mind a 

három! 

 -Mondtam már neked fiam, hogy az anya mindig utánad jön, ha elveszed a gyermekeit, a 

gyerekek követnek, ha elveszed az anyjukat. Valami az anyjuk, a két másik meg a gyermeke, 

akik eljöttek megkeresni az anyjukat. Úgy történt minden, ahogy mondtam. Ha mindig úgy 

teszel, ahogy hallod tőlem, meglátod, minden jóra fordul. 

A fiú munkához látott, elvetette a kölest, gazdag termést takarított be, és lett elég pénze, hogy 

megházasodjék. Lett aztán sok gyermeke is. Akinek türelme van, megszerezhet mindent, mert 

a türelem megszerez mindent. 

Visszateszem a mesét oda, ahol leltem. 

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

Ének-zene: 

Mondóka 

 

Anyukám, anyukám, találd ki,                            

Hogy az én nagy kincsem ugyan ki? 

Ki más is lehetne, ha nem te. 

Ültess hát, gyorsan az öledbe.  

Tordon  Ákos             

                                                                                             

Ének  

 

Orgona ága : https://www.youtube.com/watch?v=Q39mwDj5ojE 

https://www.youtube.com/watch?v=Q39mwDj5ojE


                                         

 

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! 

 

 

                                                                                              

 

 

 

Hahó Együttes - Anyák napi köszöntő dal: 

https://www.youtube.com/watch?v=6QmxSDdWVqE 

 

Hahó Együttes - Anyák napi köszöntő dal 

 

Édesanyából csak egy van a világon, a világon 

És amiből csak egy van azt vigyázom, vigyázom 

Az élet útján az Anyukám az irányom, az irányom 

Bárhol járok, télen-nyáron másnak is ezt kívánom 

Ha Anyukám bácsi lenne, a királyom, a királyom 

De Anyukám a legszebb néni, imádom, imádom 

Köszönöm, hogy megszülettem csillagom, virágom 

Anyák Napja alkalmából a legjobbat kívánom!                       

Édesanyából csak egy van a világon, a világon 

És amiből csak egy van azt vigyázom, vigyázom 

Az élet útján az Anyukám az irányom, az irányom 

Bárhol járok, Véle járok, másnak is ezt kívánom 

Ha Anyukám bácsi lenne, a királyom, a királyom 

De Anyukám a legszebb néni, imádom, imádom 

Köszönöm, hogy megszülettem csillagom, virágom 

Anyák Napja alkalmából a legjobbat kívánom! 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6QmxSDdWVqE


 

Játékok 

 

 

 

Lufi táncoltató: Az anyukák és a gyerekek megfogják egymás kezét és így 

próbálnak meg egy lufit a levegőben tartani. Játszhatjátok zenére is. 
 

Vakvezető játék: Először a gyerekek szemét kötjük be és az anyukák vezetik őket 

végig egy kanyargós pályán, majd az anyukák kell megbízni a kisgyermekükben 
és “vakon” végigmenni ugyanazon az útvonalon. 

 

 

 

 

 

 

Mozgás: 

 

Gyerektorna: https://www.youtube.com/watch?v=38zvbrWVqeU 

Izgő- mozgó páros torna: 

https://www.youtube.com/watch?v=w7VBlcVxQPQ&t=286s 

 

 

Matematika 

 ·  

Játékra szinte minden alkalmas lehet! 

Ennél a játéknál pedig végtelen a variálási lehetőség (alakzatok, formák, színek felhasználása) 

és! Ráadásul nagyon gyorsan el is készíthető!  

 

             
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38zvbrWVqeU
https://www.youtube.com/watch?v=w7VBlcVxQPQ&t=286s
https://www.facebook.com/BaboFactory/photos/pcb.1821212834681502/1821209448015174/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCs86cihyxXSh8axUPZCrGfbVribIXXEmSM9WYJNiFerX4INyqFN7linmiqrDGTEThmnGQGrAJztIQ6&__xts__%5B0%5D=68.ARAEmNSPaYJEmYxOp5TCkWkHE0L0fx_a7PtvbrwmUxCThsa4sxUlBdNMCAHoTDLudWGc89-UU-sk54Sb8jD4UgwYETTA592vNHSGFyAGGe-SodYU34TemaATNotb-VCDIZdfOPEa3lVc81BLGWj-aM5_gf4tVcqCNSyhhyqPvaWkE2-4JuR8zo8OcYqbBqWwaAM-jStacs1ZVIiTM5861O2tfStwbcAuAxEqExsOK14BgW_UYKQWJ47LocE1eSzgWJwgcNLwspI3DWKtsOkTu6XRu9p8dgeEqn6gng43FFofhDWzjhYAe9E1Pt1EtIl2W8TuGDb1YwqyYrTMc7AbS9KwuA
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