
A család 
 

 
 

 

Ajánlott korosztály: óvodás 3-6 év 

 

Téma: 

● Mi a család? Kik a tagjai? 

● Anyák napja 

 

Közös családi feladatok, beszélgetés indítók: 

 

● Kik a családunk tagjai, kivel élünk együtt? 

● Tágabb család, szűkebb család 

● Vegyünk elő fotókat, ki kicsoda, gyerekkori képeket a szülőkről, nagyszülőkről is 

● Ki hiányzik most a családból, mit fogunk először csinálni, ha újra találkozunk  



● Írjunk levelet, rajzoljunk a nagyszülőknek, unokatestvéreknek! 

● Milyen itthon lenni ilyen sokat együtt? 

● Miben segíthetünk egymásnak többet…? 

● Anyák napja - Készüljünk együtt! 

 

 

 

 

 

Mesék a családról, mesék anyák napjára 

 

A.A. Milne: Hatévesek lettünk 

 

Egyesztendős voltam, 

épphogy elindultam. 

Aztán kettő lettem, 

épp, hogy megszülettem. 

Hároméves lettem, 

én voltam? Nem értem. 

Négyesztendős múltam, 

s nem volt semmi múltam. 

Évem száma öt lett, 

nem volt bennem ötlet. 

De most, hatéves vagyok, 

és okos vagyok nagyon, nagyon, 

így azt hiszem, ezt a kort már 

soha-soha el nem hagyom! 

 

Kovács Barbara: Három kívánság 

 

Három kívánságom, hogyha volna, 

anyukám, az mind teneked szólna. 

Légy egészséges, hosszúéltű, vidám, 

hogy sokáig mondhassam: szeretlek 

anyukám! 

 

 

 

 

 

Galambos Bernadett: 

A Maminál 

 

Amikor a Mamihoz megyünk 

boldog vagyok nagyon 

Nagy ott a dáridó, 

van ott vigalom!  

A Mami mindent tud: 

süt és főz finomat, 

fogócskázik velünk, 

ölbe vesz, simogat. 

Elaltat, becézget, 

meséje ringató… 

Nagyon fáj a háta, 

fogóba mégis hívható. 

Együtt szalad velünk, 

olyankor fiatal, 

elmúlik arcáról a ránc, 

eltűnik szeméből a gond, a baj. 

Amikor a Mamihoz megyünk, 

boldog vagyok nagyon, 

megölelem, megcsókolom 

és ő is szeret, tudom



 

● Nagymama meséi: A nagy könyv http://nagymamamesei.hu/mesek/a-nagy-konyv/ 

 

● Janikovszky Éva mesék: 

http://mesemorzsa.blogspot.com/search/label/Janikovszky%20%C3%89va 

 

Online tartalmak 

 

Kérjük a szülőket, hogy vegyék figyelembe az ajánlott tartalmak életkorbesorolását, illetve saját 

gyermekük esetleges félelmeit, preferált érdeklődési körét 

 

● Családi mesék hétköznapokra - Dédike gyerekkori meséje 

https://www.youtube.com/watch?v=4MznbgIuA9M 

 

● Családi mesék hétköznapokra - Titkos reggeli 

https://www.youtube.com/watch?v=kcSLMrhI6uQ 

 

● A sehány éves kislány | Györfi Anna | mese online 

https://www.youtube.com/watch?v=ujmG4zRpejw 

 

● Égből pottyant mesék - Csigacsalád https://www.youtube.com/watch?v=F8DZiorij3c 

 

● Borka és a varázsruha - 6. Adni jó | MESE TV 

https://www.youtube.com/watch?v=nhF9md1CyYM 

 

● Gryllus Vilmos : Pókcsalád (gyerekdal, mese, Félnóta sorozat) 

https://www.youtube.com/watch?v=sW7wjQPoQM 

 

● Anyák napjára - Kakaó - Nincs rá szó 

https://www.youtube.com/watch?v=JUKCO4PpsmM&t=64s 

 

● Orgona ága (gyermekdal) https://www.youtube.com/watch?v=nyHoheYgvyw 

 

● Halász Judit: Anyák napján https://www.youtube.com/watch?v=D-a5H9y0WjI 

 

● Bartos Erika - Együtt lenni jó https://www.youtube.com/watch?v=jE8XW6UVCJs 

 

● Bartos Erika - Anyák https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo 

 

● Bartos Erika - Apák https://www.youtube.com/watch?v=kszLeLFgcLo 
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Kreatív ötletek a család témakörben 

 

Készítsünk családfát! 

 

 

 
 

 

Ha vannak felhasználható fényképek a projekthez, még különlegesebbé tehetjük az alkotást. 

 

Itt van egy sablon, amibe akár rajzolni is lehet: 

 

↓ 
 

 



 



Anyák napi ajándékötletek, édesanyáknak nagymamáknak 

 

 













 



 

Alkotni nem mindig van kedvük a gyerekeknek, de egy színezővel lehet sikerélményük! 

 

 

 

 

Kellemes időtöltést kívánunk! 

 



Ezt pedig az édesanyáknak küldjük! 


