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Anyák napjára 

Minden évben május első vasárnapján az Édesanyákat ünnepeljük. Köszönetet mondhatunk nekik 
mindazért mit életünkben Tőlük kaptunk!  
Apró meglepetésekkel, gesztusokkal, mosollyal, vidámsággal tehetjük ezt a napot csodálatossá 
számukra. 
Saját kezűleg készített ajándékunkkal szavak nélkül is elmondhatjuk mennyire fontosak számunkra. 
Egy ilyen ajándék ötlet elkészítését mutatnám be Önöknek, melynek elkészítését háztartásukban 
megtalálható eszközökből is kivitelezhetik.  
Mindemellett ezen a csodás napon biztosan szükségük is lesz erre a tárgyra az édesanyáknak!   

 

E jeles napra dal és mondókaajánló: 

Orgona ága… 

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

Már megjöttünk… 

Már megjöttünk ez helyre, 
anyánk köszöntésére. 
Anyánk, légy reménységben, 
köszöntünk egészségben. 
 
Gyöngyharmatos hajnalban, 
Kivirult a hajnalka. 
Szép kivirult hajnalkák 
Köszöntsétek jó anyát. 
 
Amennyi a zöld fűszál, 
égen ahány csillag jár, 
májusban a szép virág: 
annyi áldás szálljon rád. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=K1imGm-Da2g 



Készítette: Sándorfi Anikó – kisgyermeknevelő – Cseperedő bölcsőde 

 

Halász Judit – Anyák napján 

Amikor anyukám kislány volt 
nem gondolt még rám 
nem tudta, hogy elszakítom 
másnap az új ruhám 
Hogy hiába mosdat százszor is 
én megint piszkos leszek 
És olyankor is, ha rossz vagyok 
majd akkor is szeret. 
 
És fogalma sem volt arról 
mennyi baj lesz majd velem 
Hogy nevelni kell, meg gondozni - bizony 
türelmesen 
Mert sokszor leszek szófogadatlan 
feleselgető 
de kiderül majd, hogy a szeretetnél 
nincs nagyobb erő. 
 
Anyák napján szóljon a dal 
és legyen bennünk hála 
Mert anyuka nélkül nem jöhettünk 
volna e szép világra 
Anya csak egy van, szól a mondás 
és szomorú, akinek egy sincs 
Hát köszöntsünk minden anyukát 
a szeretet a legnagyobb kincs. 
 

Amikor anyukám felnőtt lett 
megszülettem én 
És annyi minden jót és szépet 
kaptam tõle én 
Hogy túlzás nélkül megköszönni 
talán nem is lehet 
Csak visszaadni azt, 
amit úgy hívnak: szeretet. 
 
Anyák napján szóljon a dal 
és legyen bennünk hála 
Mert anyuka nélkül nem jöhettünk 
volna e szép világra 
Anya csak egy van, szól a mondás 
és szomorú, akinek egy sincs 
Hát köszöntsünk minden anyukát 
a szeretet a legnagyobb kincs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9oWU7-K2l0k 
 

Tordon Ákos – Anyák napi mondóka 

Anyukám, anyukám, találd ki, 
Hogy az én nagy kincsem ugyan ki? 
Ki más is lehetne, ha nem te. 
Ültess hát, gyorsan az öledbe. 
 

Donászy Magda - Anyák napján 

Tavaszodik. Kiskertemben 
kinyílik a tulipán. 
Ragyognak a harmatcseppek 
anyák napja hajnalán. 
 

Kinyílott a bazsarózsa, 
kék nefelejcs, tulipán, 
neked adom anyák napján 
édes, kedves anyukám.
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Amire szükségünk lesz:  

 befőttesüveg tetszés szerinti méretben 
 ecset  
 fehér akril festék vagy zománcfesték  
 színes akril festék (én sárgát és pirosat választottam)  
 színes fonal vagy kenderzsineg  
 ragasztó 
 fehér papírlap – szív sablon 
 ceruza 
 olló  
 fültisztító pálcikák  

 

1. lépés 

Első lépésnek fesse be a befőttes üveg külsejét fehér akril vagy zománcfestékkel két 
rétegben, ez szépen be fogja fogni és tartós is lesz.  
 

     

 

2. lépés 

Míg szárad az üveg készítse el a szív sablont, mellyel díszíteni fogja a „vázát”. Vágja ki egy 
fehér papírlapból a szívformát.  
Amennyiben más mintát szeretne, abban az esetben a tetszőleges mintának a sablonját 
készítse el. 
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3. lépés 

Miután megszáradt az festék az üvegen, a választott fonallal vagy kenderzsineggel díszítsük a 
befőttesüveg nyakát. Ragasztó segítségével rögzítse a fonal végét az üveghez, majd csavarja 
az üveg nyakára a fonalat, addig, míg teljesen be nem takarja. Ha végzett, szintén egy kis 
ragasztóval rögzítse az utolsó szálat.  
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4. lépés 

Következő lépéshez jöhet az előre elkészített sablon. Tartsa a sablont tetszőlegesen az üveg 
oldalához, majd egy választott színnel és a fültisztító pálcikákat egy csokorba fogva pöttyöző 
mozdulatokkal fesse körbe a sablont.  

     

     

 

Boldog Anyák Napját kívánok! 
Készítette: Sándorfi Anikó 


