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Beszámoló 

A tevékenység 

célja: 

- Anyák napi hangulat megteremtése, 

- Értelmi képességek fejlesztése, dramatizálással  

- Anyák napi műsorok bemutatása, hangulatának érzékeltetése. 

A tevékenység feladatai:  Az együtt ünneplés, ajándékozás, családi összetartozás 

fontosságának megértése, átélés  

 Érzelmi nevelés, valamint az emlékezet, képzelet, a figyelem 

fejlesztése  

 Szereplési vágy felkeltése,  

 Pontos, érthető szövegmondásra törekvés  

 Szép tiszta éneklésre való törekvés  

 Az éneklés során az egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése 

 Ajándékkészítés az édesanyák részére 

Módszerek: készülődés, ismert dalok, versek, tánc ismétlése 

 

 

Szervezés:  Feltételek megteremtése 

 a csoportszobák együttes előkészítése a vendégek fogadására 

Eszközök: Ragaszó, rajzlap, színes papír, textil szalagok, üveggyöngyök, csipke 

papír, olló 
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MEGVALÓSÍTÁS 

Előzmények: 

Óvodánkban kiemelt helyen szerepel az anyák napi ünnepség. A verseket, dalokat a gyermekek 

életkorának megfelelően választjuk ki. Minden évben olyan ajándékokat készítünk, amelynek 

készítésében még a legkisebb gyermekek is részt vehetnek.  

 

Anyák napja az óvodában 

Május 17-én tartottuk meg óvodánkban az anyák napját, ahová meghívtuk az édesanyákat, 

nagymamákat. Az ünnep alkalmából mindhárom csoport más műsorral készült. A gyerekek 

nagyon ügyesen felkészültek a köszöntőre, és az énekek, versek mellett kis ajándékkal is 

kedveskedtek anyák napja alkalmából. Miután előadták műsoraikat és átadták édesanyáiknak 

a saját kezűleg készített ajándékokat, az óvoda udvarán folytatódott az ünnepség. A 

finomabbnál finomabb sütemény elkészítéséhez az édesanyák és nagymamák is hozzájárultak, 

akik kötetlen beszélgetés mellett recepteket cseréltek. 

 

REFLEXIÓ: 

A műsor után megható volt látni a szülők könnyes szemeit, és hogy milyen szeretettel ölelik át 

gyermeküket, megköszönve a kis ajándékot. Sok anyuka megköszönte a mi munkánkat is, hogy 

alkalomhoz illő, megható műsorral köszöntöttük őket.  

 

Kassa 2018. 05. 17. 
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