
Egyéb ötletek
7.1 Anyák napja 

7.1a Anyák napi műsor
Május első vasárnapjához közeledve az anyák napi műsor összeállításához 
szeretnénk segítséget nyújtani egy kis vers- és dalciklussal, ami kiegészíthető a 
téma bármelyik alkalmas szövegével. 
A műsorhoz ajánlott művek:
Már megjöttünk estére – magyar népi mondóka, Felsősegesd (Somogy)
Gyulai Pál: Édesanyának
Ágh István: Virágosat álmodtam
Dsida Jenő: Hálaadás (részlet)
Jöjj, mondjunk hálaszót (részlet) – református gyülekezeti ének (167:1)
Lackfi János: Anyák napja 
Károlyi Amy: Nagyon kis fiúk dala
Miklya Zsolt: Égen-földön

Vedd figyelembe!
A ciklus két verse a távoktatási órán is szerepel (lásd a 6. tanegységet), de jelen-
léti órán is feldolgozhatók a ciklus többi szövegével együtt. 

7.1b Anyák napi galéria
Szinte valamennyi tanegység tartalmaz képalkotó tevékenységet, aminek so-
rán sok szép és látványos munka születhet. A műsorban feldolgozott szövegek 
nyomán további képalkotó műhelymunkát szervezhetünk, hogy a kollekció teljes 
legyen. A művekből rendezzünk az osztályteremben kiállítást, galériát, amely 
betöltheti az egész teret! Ezzel is meglephetjük a műsorra érkező anyukákat és 
apukákat. Mert egy ilyen alkalom apával lehet teljes.

7.2 Piros mese

Hervay Gizella Piros meséje az ünnepi műsorba is bevonható, és feldolgozható 
Ágh István Virágosat álmodtam című versével együtt. A piros és virágos mese és 
álom jól kiegészíti egymást.
Önálló meseként is jól illik a témához, s bekuckózva hallgathatják meg a gyere-
kek a pedagógus felolvasásában. 
Majd csupa pirossal rajzolhatnak, festhetnek vagy papírkollázzsal készíthetnek 
egy képet a Piros meséből. 
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Anyák napi műsorunk 
gazdagítása ismert és új 
szövegekkel és kiegé-
szítése saját képekből 
készült galériával.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Műsorszerkesztés
Szövegtanulás
Versmondás, éneklés
Képalkotó műhely
Kiállításrendezés

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Rajzlap, rajz- és festő-
eszközök, kollázskészítés 
anyagai, eszközei
Blu Tack, zsineg, csipesz, 
egyéb eszközök, anyagok 
a kiállításrendezéshez

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Pirosítsuk meg az ün-
nepet és anyával való 
kapcsolatunkat.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás
Képalkotás választható 
technikával

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Multimédiás eszköz (a vers 
elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

7. 
tanegység

45
perc


