
2020. május 29. 

Gyermeknapra várakozás családi kézműveskedéssel 

 

Kedves Tücsöktanyára járó vendégeink! 

Gyermeknap váró sorozatunk a végére ért, most hétvégén, 

május 31-én vasárnap ünnepeljük a gyermekeket. 

Reméljük, hogy kis mini sorozatunk videói és kézműves ötletei, kellemes perceket hoztak az 

egész családnak! 

Az utolsó gyermeknap váró mozinkban Süsü a sárkány kalandjait láthatjátok, ezért ezen a 

héten sárkány készítő ötleteket mutatunk be. Kellemes alkotást kívánunk! 

 

Pappír sárkány készítés: 

https://www.youtube.com/watch?v=lE8TtfNybr4 

 

Még egy egyszerűen elkészíthető, vicces papírmadár készítését is 

megmutatjuk: 

https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/2007/vicces-reptetheto-madar-

papirsarkany-papirbol-egyszeruen 

 

Várjuk együtt a gyereknapot! 

 

Gyermeknap váró sorozatunk a végére ért, hétvégén, május 31-én vasárnap ünnepeljük a 

gyermekeket. Reméljük, hogy kis mini sorozatunk videói, kellemes perceket hoztak az egész 

családnak! 

Az utolsó alkalomra terveztük, az egyik legnagyobb kedvenc, Süsü a sárkány néhány meséjét, 

az alábbi linkeken ezeket találhatjátok. 

Meglepetésként a homoludens.hu Egyesület is készített két társasjáték készítő videót, ezeknek 

a linkjeit is alább közöljük. 

 

Nagyon kellemes, és a lehetőségekhez képest, élménydús családi ünneplést kívánunk! 

Gerti néni és Zsuzsa néni 

 

Gyermeknap váró mozi 

 

Süsü, a sárkány kalandjai - 1. évad 1. rész - Süsü, a sárkány 

https://www.youtube.com/watch?v=8ffgbn8N1AU 

 

Süsü, a sárkány kalandjai - 1. évad 4. rész - Vendég a háznál, öröm a háznál 

https://www.youtube.com/watch?v=kRoUGq1OlGI 

 

Süsü, a sárkány kalandjai 7. rész - A bűvös virág 

https://www.youtube.com/watch?v=1ec6X2ShWbU 

 

Gyermeknap alkalmából a homoludens.hu Egyesület, két egyszerűen, otthon is elkészíthető 

társasjátékot ajánl, kellemes családi időtöltéshez: 

NIM játék: 

https://youtu.be/paUOXaWX68E 

Tangram: 

https://youtu.be/8x-BAHrDmGY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lE8TtfNybr4
https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/2007/vicces-reptetheto-madar-papirsarkany-papirbol-egyszeruen
https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/2007/vicces-reptetheto-madar-papirsarkany-papirbol-egyszeruen
https://www.youtube.com/watch?v=8ffgbn8N1AU
https://www.youtube.com/watch?v=kRoUGq1OlGI
https://www.youtube.com/watch?v=1ec6X2ShWbU
https://youtu.be/paUOXaWX68E
https://youtu.be/8x-BAHrDmGY


Pénteki meséhez kapcsolódó kézműves feladat 

 

Sziasztok, 

 

ehhez az ötlethez sem írok sok mindent, mint ahogy a rókához és a lovacskákhoz sem írtam, 

annyira egyszerű és amennyire egyszerű, annyira nagyszerű ez is! 

 

Készítsétek el a saját kis ajándék szívecskéteket, 

nem kell hozzá más csak papír, olló, színes ceruzák és a kezecskétek! 

Írjatok, rajzoljatok rá sok mindent és adjátok annak, akit nagyon szerettek! 

 

Jó szórakozást! 

Gerti néni 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2020. május 23. 

Pünkösd hava 

 

Május, avagy Pünkösd hava, a természet kivirágzásának ideje. 

Csodálatos időszak, amelyhez számos népi hagyomány 

fűződik. 

A néphagyomány szerint a májusi eső aranyat ér. Ha május 

első hetében esett, akkor jó termésre számítottak a gazdák. A 

lányok a hagyomány szerint kibontott hajjal kiálltak az 

udvarra az esőben, hogy megszépüljenek, és hosszúra nőjön a 

hajuk. Közben mondókát szavaltak: 

 

Ess, eső, ess, 

Holnap délig ess! 

Zab szaporodjék, 

búza bokrosodjék 

Az én hajam olyan legyen, 

Mint a Duna hossza! 

Még annál is hosszabb, 

Mint a tenger hossza! 

 

Forrás: https://kukkonia.sk/hu/majusi-nepi-hagyomanyok-es-hiedelmek 

 

Gyönyörűségnek vidámsága, te nemes Pünkösd hava! - így magasztalta a tavasz utolsó, ám 

legszebb hónapját, a májust a legrégebbi magyar csíziós könyvecske. Jankovics Marcell - a 

neves néprajzkutató - májust a "fagyosszentekre" utalva, találóan a nyár aggodalmas 

adventjének nevezte, aminek a jövendő termés féltése az alapja. "Május, ha sok esőt hoz, s nem 

küld nagyon hideget, vagy rekkenő meleget - jósolta a hajdani rímes megfigyelés -, bort, búzát 

várj eleget. Sokfelé közmondássá vált az a paraszti vélekedés is, hogy: "aki János evangélista 

napjáig (május hatodikáig) el nem vet, nem érdemes a jó szóra."  

 

Május üde varázsát árasztja a lombsátoros vegetáció, ám az 

előttünk álló napok fagyosszentek időszaka, igencsak 

beárnyékolhatja bizakodó várakozásunkat. Pongrác, 

Szervác és Bonifác, mint régről fogva tudjuk, könnyen 

visszacsalogathatja kertjeink rémét a hajnali fagyot, és kárt 

okozhat veteményeseinkben, sőt még a szőlő-gyümölcs 

ültetvényekben is.  

 

Alapja, hogy május elején nagy a valószínűsége a sarkvidéki hideg légtömegek betörésének a 

Kárpát-medencébe, az ezzel járó derült időnek és az erős éjszakai lehűlésnek. Ez azonban 

korántsem jelenti azt, hogy minden évben fagy lenne ezeken a napokon, csak azt, hogy a múlt 

tapasztalatai alapján többször fordul elő erős lehűlés, mint az időszak előtt és után. 

Természetesen az is előfordulhat, hogy éppen ezek a hónap legmelegebb napjai, vagy előtte, 

illetve utána köszöntenek be fagyok, erős lehűlések. Éppen ezért nem szabad pontosan a 

nevezetes napokhoz ragaszkodni, már csak azért sem, mert ez a hiedelem is nagyon régi keletű, 

valószínűleg még a naptárreform előtt keletkezett. 

 

A fagyosszentekhez kötődő hiedelem helytállóbb lesz, ha figyelembe vesszük az 1582-es 

naptárreformot. Ekkor tértek át ugyanis a ma is érvényes Gergely-naptárra. Akkor a korábbi - 

https://kukkonia.sk/hu/majusi-nepi-hagyomanyok-es-hiedelmek


még a Julius Caesartól származó - naptár pontatlansága miatt felgyülemlett 10 nap hibát azzal 

küszöbölték ki, hogy 1582. október 4-e után másnap október 15-ét írtak. Ettől kezdve tehát 10 

nappal eltolódtak a dátumok a régi naptárhoz képest. A fagyosszentek időjárási szabálya viszont 

- Pongráchoz, Szerváchoz, Bonifáchoz kötődve - május 12-14. maradt ezután is. Gyakran lehet 

hallani, hogy "korán jöttek az idén a fagyosszentek". Az előbbieket figyelembe véve 

tulajdonképpen május első napjaiban van a rendes idejük. Az éghajlati statisztika is több 

fagyesetet mutat ki erre az időszakra, és jóval kevesebbet a fagyosszentek tényleges napjaira. 

 

"Sok bort hoz ám a három ác, (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha felhőt egyiken se látsz!" - vallja 

a népi jövendölés. Több hasonló tartalmú rigmus is ismeretes, mint például: 

 

"Szervác, Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot ráz!", vagy "Pongrác, Szervác, Bonifác, 

Zsófia is lehet gyász!" - ami arra utal, hogy Zsófia napja is hozhat fagyot, ezért egyes vidékeken 

a Zsófiákat is a rosszemlékű fagyosszentek közé sorolják. 

 

Annak, hogy a nép miért figyelt fel erre a szabályszerűségre, és miért nem méltat figyelemre 

más hasonló időjárási érdekességeket, a magyarázata igen egyszerű. A májusi fagy igen 

gyakran egy esztendő termését tehette tönkre, akár országos csapás is lehetett, így érthető, hogy 

a földműveléssel foglalkozók külön figyelemmel fordultak a jelenség felé. A kalendáriumok 

bölcsei ezért az alábbi tanácsot adták a gazdáknak: "Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos 

szentök, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtök!" 

 

Forrás: https://www.origo.hu/idojaras/20050429majusi1.html?pIdx=2 

 

A következő videókat ajánljuk: 

1. Fagyosszentek: https://www.youtube.com/watch?v=nyDxz-6c3GA 

 

2. Élet virágok között - májusban - 31270 | Kívánok Boldog névnapot minden Pongrácnak, 

Szervácnak, Bonifácnak!  

http://megoldaskapu.hu/nevnapi-koszontok/nevnapi-hagyomanyok-januartol-

decemberig/majus-havi-nevnapi-hagyomanyok/kivanok-boldog-nevnapot-minden-

pongracnakszervacnakbonifacnak?media-view=iid-31270 
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http://megoldaskapu.hu/nevnapi-koszontok/nevnapi-hagyomanyok-januartol-decemberig/majus-havi-nevnapi-hagyomanyok/kivanok-boldog-nevnapot-minden-pongracnakszervacnakbonifacnak?media-view=iid-31270
http://megoldaskapu.hu/nevnapi-koszontok/nevnapi-hagyomanyok-januartol-decemberig/majus-havi-nevnapi-hagyomanyok/kivanok-boldog-nevnapot-minden-pongracnakszervacnakbonifacnak?media-view=iid-31270


2020. május 22. 

Gyermeknapra várakozás családi kézműveskedéssel 

 

Kedves Tücsöktanyára járó vendégeink! 

A múlt héten elkezdtünk, egy kreatív 

gyermeknap váró sorozatot, melyben régi 

báb és rajzfilmeket nézhettek meg, 

valamint kézműves ötleteket valósíthattok 

meg, rövid videó filmek segítségével, most 

a sorozat 2. részét ajánljuk figyelmetekbe. 

Ezen az oldalon olyan kézműves ötleteket 

találtok, melyhez valószínűleg van otthon 

alapanyagotok, és ha az egész család 

összeül, együtt biztosan sikeresen 

elkészítitek a papírguriga állatkákat és a 

pillangókat. Az alábbi linkeken találjátok 

az elkészítésük folyamatát. 

 

• Papírgurigából állatok, papírguriga ötletek, manó kuckó: 

https://www.youtube.com/watch?v=lEPM81azz4c&list=PLvZATY89W6ptJR8g971U

JcS5vUXjqh12b&index=26 

 

• 3 pillangó hajtogatási ötlet, origami, manó kuckó: 

https://www.youtube.com/watch?v=X-8HbcRVWOo 

 

 

 

Gyermeknapra várakozás régi mesékkel 

 

A múlt héten elkezdtünk, egy kreatív gyermeknap 

váró sorozatot, melynek most a 2. részét ajánljuk 

figyelmetekbe. 

Ezen a héten régi, kedves rajzfilmekből 

válogattunk egy csokrot, ami biztosan vidám 

időtöltést kínál az egész családnak. Az alábbi 

linkeken a nagy ho-ho-horgász, Vízipók a 

Csodapók és Popom meséit láthatjátok. 

 

Gyermeknap váró mozi 

• A nagy ho-ho-horgász: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4WKOsa5IUI&list=PLQUKwk1xEInY0cPWc

GeNv4DJLFgT_xJvv&index=2&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=W4WKOsa5IUI&list=PLQUKwk1xEInY0cPWc

GeNv4DJLFgT_xJvv&index=1 

 

• Vízipók Csodapók: https://videa.hu/videok/film-animacio/vizipok-csodapok-rajzfilm-

DuSyL7PQrcN38utl 

 

• Pompom meséi Szegény Gombóc Artur: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lEPM81azz4c&list=PLvZATY89W6ptJR8g971UJcS5vUXjqh12b&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=lEPM81azz4c&list=PLvZATY89W6ptJR8g971UJcS5vUXjqh12b&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=X-8HbcRVWOo
https://www.youtube.com/watch?v=W4WKOsa5IUI&list=PLQUKwk1xEInY0cPWcGeNv4DJLFgT_xJvv&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=W4WKOsa5IUI&list=PLQUKwk1xEInY0cPWcGeNv4DJLFgT_xJvv&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=W4WKOsa5IUI&list=PLQUKwk1xEInY0cPWcGeNv4DJLFgT_xJvv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=W4WKOsa5IUI&list=PLQUKwk1xEInY0cPWcGeNv4DJLFgT_xJvv&index=1
https://videa.hu/videok/film-animacio/vizipok-csodapok-rajzfilm-DuSyL7PQrcN38utl
https://videa.hu/videok/film-animacio/vizipok-csodapok-rajzfilm-DuSyL7PQrcN38utl
https://www.youtube.com/watch?v=wKGaTPaFgOw


Pénteki meséhez kapcsolódó feladat 

 

Sziasztok, 

ehhez az ötlethez sem írok sok mindent, mint ahogy a rókához sem írtam, annyira egyszerű és 

amennyire egyszerű, annyira nagyszerű ez is! 

 

Készítsétek el a saját kis lovacskátokat, 

nem kell hozzá más csak fehér papír, fonal, olló, színes ceruzák, ruha csipeszek és ragasztó! 

 

Jó szórakozást! 

Gerti néni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. május 15. 

 

Sziasztok, 

 

ehhez az ötlethez sok mindent nem írok, annyira egyszerű és amennyire egyszerű, annyira 

nagyszerű is! 

 

Készítsétek el a saját kis rókátokat, nem kell hozzá más, csak a kezecskétek, 

fehér papír, olló, színes ceruzák és ragasztó! 

 

Jó szórakozást! 

Gerti néni 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020. május 14. 

Gyermeknapra várakozás 

 

 
 

Kedves Tücsöktanyára járó vendégeink! 

 

A játszóház játékai, a kerti hercegnőmadár hinta, a csónak homokozó és a tücsök csúszda már 

nagyon várják, hogy ismét személyesen birtokukba vegyétek őket és találkozhassunk a 

hétköznapi foglalkozásainkon és a hétvégi Varázsnapokon! 

 

Közeledik a gyermeknap, ami a Tücsöktanyán mindig egy kiemelt ünnep. 

Most, hogy személyesen nem találkozhatunk ezen a napon, azt találtuk ki, hogy május 31-ig, 

minden héten küldünk Nektek egy kis nézni való, régebbi mesét, amit mi is nagyon szerettünk 

és kézműves ötleteket, hogy vidáman teljen majd a várakozás. 

 

Ezen a héten Mazsola és Tádé történeteit, valamint pompom állatkák és kavics katica 

készítést ajánlunk és egy vidám verset. 

 

Sok szeretettel! 

 

Gerti néni és Zsuzsa néni 

 

 

Ingrid Sjöstrand: Ha nagy leszek 

Ha nagy leszek, 

híres ember leszek, 

titkos telefonszámot tartok, 

és autogramot küldök 

a gyerekeknek, 

akik bajuszt rajzolnak 

a képemre az újságban. 

Ha megunom 

a hírességet, 

rendes telefonszámot  

kérek, 

és bajuszt növesztek, 

akkor majd nem 

ismer meg senki 

(csak a gyerekek, 

akik bajuszt rajzoltak 

a képemre az 

újságban). 

 



 

Kreatív, kézműves ötletek: 

 

Pompom állatkák készítése egyszerűen | Manó kuckó: 

https://www.youtube.com/watch?v=pRsynt0sCoE 

 

Kreatív ötletek gyerekeknek – Katica kavicsból: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtwZ-g0xFEk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRsynt0sCoE
https://www.youtube.com/watch?v=ZtwZ-g0xFEk


 

2020. május 3. – Anyák napja 

 

Anyák napja, az anyaság ünnepének története 

 

Az anyák napját, az anyaságról való megemlékezés napját szerte a világban megünneplik. Bár 

az ünnep eredete közös, a megemlékezés napja eltérő az egyes országokban. Magyarországon 

május első vasárnapja. 

Az anyák napja története az ókori görögökhöz nyúlik vissza, ahol tavaszi ünnepségeket 

tartottak Rheának, az istenek anyjának, amit az édesanyák megünneplésével kapcsoltak össze. 

A középkorban az anyaság Mária nevével, Jézus anyjával fonódott össze, így több helyen a 

Húsvétot követő negyedik vasárnapon ünnepelték az édesanyákat. Az 1600-as években, 

Angliában a húsvétot követő vasárnapon tartották. 

Az újkorban aztán Amerikában éledt újra az anyák köszöntése. Bostonban már 1872-ben 

megtartották, Julia Ward Howe vetette fel megünneplését. 1907-ben a philadelphiai Anna M. 

Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második 

vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja halálának évfordulójára.  Próbálkozását siker övezte, 

1914-től Amerikában és több európai országban – Ausztriában, Hollandiában, Csehországban, 

Szlovákiában, Németországban, Finnországban, Törökországban – azóta is ezen a napon 

tartják. 

A sors különös fintora, hogy a kezdeményező Anna M. Jarvis 85 éves korában anélkül halt 

meg, hogy valaha is megtapasztalhatta volna az anyaság érzését. Idős korában, – amikor rájött 

arra, hogy sokan csak jó üzletnek tekintik és nem a meghitt megemlékezésről, szeretetről szól 

az ünnep – tüntetéseket, tiltakozásokat szervezett. Egyértelműen kinyilvánította, hogy 

megbánta, hogy elindította a kezdeményezést. 

Anyák napja Magyarországon Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár 

felesége hozta Amerikából. A legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV 

gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

kezdeményezte az Anyák napja országos bevezetését a májusi Mária-tisztelet hagyományaival 

összekapcsolva május első vasárnapján. A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a 

mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó Anyák napját, ezt a 

gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, 

jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő 

munkájába kapcsolódik.” 

1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé. Velünk együtt 

május első vasárnapján ünnepelnek még például Litvániában, Spanyolországban, 

Portugáliában, Romániában és a Dél-Afrikai Köztársaságban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://viragotegymosolyert.hu/anyak-napja/ 

https://viragotegymosolyert.hu/anyak-napja/


 

Saját kezűleg elkészíthető ajándékok 

 

A legszebb ajándék, aminek az édesanyák legjobban örülnek, a gyermekük saját kézzel 

készített meglepetése. A következőkben ehhez adunk néhány ötletet. 

 

1. Kéz formájú virág 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapanyagok: színes karton és zsenília rúd (helyettesíthető hurkapálcikával), filctoll, ragasztó 

 

Forrás: http://kossuthsuli.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1189900 

 

 

2. Gombvirágok 

 

 
 

Alapanyagok: színes papír, olló, ragasztó, jégkrém pálcika és sok-sok színes gomb, jégkrém 

pálcika helyett használhatunk hurkapálcát is. 

 

Forrás:http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-

gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-nagymamakat-

anyuk/ 

http://kossuthsuli.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1189900
http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-nagymamakat-anyuk/
http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-nagymamakat-anyuk/
http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-ev/kreativkodas/20-otlet-gyerekeknek-anyak-napjara-koszntsete-ezekkel-a-kedves-egyedi-ajandekkal-a-nagymamakat-anyuk/


 

3. Anyák napi üdvözlőlap 

 

 
 

Az ajándék elkészítéséhez nincs másra szükség, mint néhány színes kartonra, papírra, 

ragasztóra, gombra és filctollra. 

 

 
 

Ragasszunk egymásra két tetszőleges színes papírlapot úgy, hogy az alsó körülbelül 0,5-1 cm-

es keretet adjon a felette levőnek. 

 

 
 

Helyezzük a gombokat a papírra, majd ragasszuk fel! 



 

 
 

Következő lépésben vágjuk ki a figurák "testét", ragasszuk fel, majd filctoll segítségével 

rajzoljuk meg a lábakat és kezeket! 

 

 
 

Utolsó lépésben vágjunk ki színes papírból vékonyka papírcsíkokat, sodorjuk meg őket, hogy 

elkészíthessük a virág szirmait és a levelét! Dekoráljuk plusz felirattal, masnival! 

 

Forrás: https://www.praktiker.hu/csinald-magad-anyak-napja-kepeslap 

 

 

Anyák napi ajándék ötletek videó felvételen: 

 

DIY Kézműves ötletek - Anyák napi képeslap 

https://www.youtube.com/watch?v=bkOaG-8guRk 

 

A legszuperebb Anyák napi ajándék! - INSPIRACIOK.HU | Csorba Anita 

https://www.youtube.com/watch?v=0OWD5I6x_UM 

 

 

 

Kellemes időtöltést a meglepetések készítéséhez és boldog anyák napi ünneplést 

kívánunk! 

 

https://www.praktiker.hu/csinald-magad-anyak-napja-kepeslap
https://www.youtube.com/watch?v=bkOaG-8guRk
https://www.youtube.com/watch?v=0OWD5I6x_UM


 

 

 

 

2020. május 1. 

 

 
 

 

Sziasztok, 

 

próbálok olyan alkotnivalókat küldeni nektek, amihez nem kell elmenni vásárolni, a 

körülményekre való tekintettel, ez így praktikusabb. 

 

Ennek a méhecskének az elkészítéséhez sem kell egyéb, csak egy 

- wc papír guriga 

- vastagabb papír a talphoz, a szárnyhoz, az archoz és a hajhoz 

- fekete, sárga és piros ceruza vagy filctoll, ha nem színes a papír 

- szarvacskáknak, ha van zsenília drót és két fagyöngy, ha nincs, az sem baj 

- olló 

- ragasztó 

 

 



Jó szórakozást! 

Gerti néni és Zsuzsa néni 

 

 

2020. április 24. 

 

 
 

Kedves kis Tücskök! 

 

Nem kell semmi más alapanyag a béka elkészítéséhez, csak, ami biztosan otthon is van 

nektek! 

Ha nincs zöld színű lapotok, az sem baj, akkor jó lesz a fehér is, amit majd kiszíneztek zöldre. 

Már csak egy olló kell és lehet is hozzáfogni az ugráló békátok elkészítéséhez! 

Ha egyedül nem megy a hajtogatás, kérjetek segítséget nagyobb testvéreitektől, szüleitektől! 

 

Jó béka ugráltatást! 



 

Egy hét múlva ismét találkozunk! 

 

Gerti néni 

2020. április 17. 

 

 
 

 

 

Kedves kis Tücsöktanya látogatok! 

 

A pénteki mesénkhez küldök nektek egy kis kézműveskedni valót! 

Ha van kedvetek, készítsétek el, nem kell hozzá más csak, amit biztosan otthon is 

megtaláltok! 

 

Kék vagy kékre színezett papír vagy papír tojástartó, vatta, szalag, damil vagy cérna, olló, 

ragasztó! 

 

Jó szórakozást! 

 

Gerti néni és Zsuzsa néni 



 

 

 

 

2020. április 10. 

 

 
 

Sziasztok, 

 

A tavaszi nyúl című meséhez küldök nektek egy alkotni valót! 

Nem kell hozzá más, csak ami egyébként is van otthon: 

- papír tojástartó 

- olló 

- ragasztó 

- festék vagy filctoll 

 



… és már készen is van a húsyéti nyuszi! 

 

Kellemes időtöltést! 

Gerti néni 

2020. április 3. 

 

 
 

Kedves kis Tücskök! 

 

Nem kell semmi más alapanyag a katicabogár elkészítéséhez, csak, ami biztosan van nektek 

otthon! 

Ha nincs piros színű lapotok, az sem baj, akkor jó lesz a fehér is, amit majd kiszíneztek 

pirosra. 

A pöttyök megrajzolásához fekete színű ceruzátok biztosan van és már csak egy olló kell és 

lehet is hozzáfogni a kézműveskedéshez! 

 

Sok-sok katicára számítok majd a közös kiállításunkhoz! 

 

Egy hét múlva ismét találkozunk! 

Gerti néni 

 


