
Kedves Napocskások!

A következő témánk címe: A három nyúl (Zelk Zoltán verses meséje)

Hamarosan elérkezünk Húsvét ünnepéhez. Ezt az ünnepet mindig izgatottan várják a 

gyerekek és készülődnek rá a hagyománytisztelő felnőttek. Mindannyian máshogy 

hangolódunk és készülünk erre az ünnepre. Családonként más-más hagyományt, szokást 

szeretnénk átadni gyermekeinknek. A célunk mégis legyen ugyanaz: hangolódjunk közösen 

Húsvét ünnepére. A gyerekek ünnepre való felkészítése, hagyományaink átadása legyen a 

feladatunk ebben az időszakban.

A múlt heti témánk adta az ötletet. Sok könyvet, mesekönyvet forgathattatok és olvashattatok 

a gyerekekkel közösen. Talán kevés figyelmet fektetünk a verses mesékre, pedig a rímek által 

könnyen megtanulhatják a gyerekek is  az ismétlődő szófordulatokat, összecsengő 

mondatokat.  

Húsvéthoz közeledvén,  gyermekkorunk egyik kedves meséje jutott eszünkbe,  Zelk Zoltán: 

A három nyúl című verses meséje.  Szórakoztató, vicces, bájos történet. Meglátjátok majd 

hányféle fejlesztő lehetőséget rejt magában akár  egy mese is. :)

Gyűjthettek ebben a témában: nyuszi, szarka, róka, farkas, medve plüssöket, bábokat.(a mese

szereplői) Keressetek nyuszis könyveket, társasjátékokat, képeket, Cd-t, húsvéttal kapcsolatos

tárgyakat, tojást, barkaágat, bárány-csibe plüssöket, képeket. Ami eszetekbe jut a húsvétról. :)

Tevékenységek:

Játék: Mi mindent sikerült összegyűjtenetek? Találtatok nyuszis, húsvéttal kapcsolatos 

könyveket? Ha igen, nyissátok meg újra a könyvvásárt, könyvtárat. (amihez múlt héten 

kedvetek volt, nyugodtan folytassátok) Csinálhattok könyvajánlót: Azért ajánlom neked ezt a 

könyvet, mert... Az tetszett nekem ebben a könyvben, hogy...  

Építhetnek puha fészket a plüss nyusziknak kint a kertben vagy akár bent a lakásban is.  

Készíthettek közösen egy társasjátékot, saját szabályokkal. Pl: ha répára lépsz: dobj még 

egyet, ha locsolókannára lépsz: lépj előre hármat, stb... 



Ezt játszhatjátok térben is: a pályát kirakhatjátok papírlapokból, néhányra ragasszatok 

újságból kivágott répát, nyuszit, tojást, stb... A szabályokat itt is ti alkotjátok, de itt már lehet 

mozgással is kiegészíteni. Pl: ha tojásra lépsz: fordulj 3x körbe vagy  szökkenj négyet.  A 

Célban pedig várja őket valami fincsi dolog, hiszen a nyuszik is szeretnek rágcsálni. ;) 

Szerintünk remek móka! :)

Játék közben fejlődik: szókincsük, fantáziájuk, memóriájuk, figyelmük, kifejező készségük, 

szabálytudatuk.

Külső világ tevékeny megismerése:

Környezeti tartalom:

Milyenek az igazi nyuszik? Mókásak, érdekesek, huncutok és okosak. 

Nézzétek meg milyen lehet egy nyuszi, ha házi kedvencként tartják: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp73KkXViAc

Itt pedig megfigyelhetitek, milyen egy mezei nyúl: https://www.youtube.com/watch?

v=lBtihdemAj8

Különbségkereső: Észrevettétek milyen más a testfelépítésük, fülük, pofijuk? Milyen 

különbséget és hasonlóságot fedeztetek fel az otthon tartott házi kedvenc és a mezei nyúl 

között? 

Beszélgessetek arról, miket szeretnek enni a nyuszik, a gyerekek pedig utánozzák őket. 

Próbálják úgy mozgatni az orrukat, rágcsáljanak répát,  mozogjanak is úgy. :)

Milyenek a mi mesénkben a nyulak? Bátrak, ijesztőek, félnek tőlük. A valóságban azonban 

félénkek, ijedősek, nagyon fürgék és néha bunyóznak is egymással. :D Nézzétek: 

https://www.youtube.com/watch?v=5UYIwDnTwFk

Játék közben fejlődik: figyelmük, memóriájuk, szókincsük, gondolkodási funkciók, 

általános tájékozottság.

Matematikai tartalom: A nap folyamán számtalan lehetőség nyílik a számlálásra. Ha 

összegyűjtötték a nyuszis, báránykás, csibés plüssöket, már meg is számlálhatják. Melyikből 
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van több-kevesebb? Melyik a kisebb-nagyobb? Nagyobbaknak: A valóságban mások az 

arányaik: Rakd növekvő vagy csökkenő sorrendbe valós méretük alapján.

Játszatok a mese szereplőivel. Hány nyúl szerepel a mesében? (3)  Hány szereplője van a 

mesének? (8) Sorold fel őket. ( 3 nyúl, 1 szarka, 1 róka, 1 farkas, 1 medve, 1 vadász)  Milyen 

sorrendben szerepelnek? Ki-kivel találkozott? Kik vannak a legtöbben? Válogasd  külön a 

kettő és négylábúakat. 

Sorrendiség: Felsorolok 3-4-5 szereplőt a meséből, ismételd utánam: róka-medve-szarka-

vadász.  Nagyoknak: Mondd visszafelé is: vadász-szarka-medve-róka  Ez jó feladat, szeretik. 

Kisebbekkel képpel szoktuk játszani, nagyobbakkal már csak hallás után. :)

Tojáskereső: Rajzoljanak és színezzenek a gyerekek tojásokat kartonra. (pirosat, sárgát, kéket,

zöldet, stb...) Miután kivágták, ti rejtsétek el a tojásokat. Hányat találtak? Hol találtad? ( szék 

alatt, szekrény mellett, stb...) Tegyék színük-méretük szerint fészkekbe. ( több-kevesebb-

ugyanannyi)

Játék közben fejlődik: számismeret, gondolkodás, szerialitás,  auditív memória, emlékezet, 

viszonynevek.

Rajzolás-mintázás-kézimunka:

Miután meghallgattátok, elolvastátok vagy megnéztétek a mesét, elkészíthetitek a szereplőket 

az otthon fellelhető anyagokból. Készülhetnek WC papír gurigából: 

https://hu.pinterest.com/pin/531776668484828296/ (nyuszi)

https://hu.pinterest.com/pin/566116615661259189/ (róka, farkas)

Kisebbek előre megrajzolt, kivágott formát (nyuszi, répa ) felületfestéssel kitölthetnek, míg a 

nagyobbak már önállóan rajzoljanak, fessenek a témában. 

Néhány ötlet:  Kisebbeknek: https://hu.pinterest.com/pin/751538256555397702/ 

Nagyobbaknak: https://hu.pinterest.com/pin/739294095061081694/
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Húsvéti hagyományunk a tojásfestés is. Íme néhány ötlet: https://nlc.hu/husvet/20190408/25-

bitang-jo-tojasfesto-technika-amit-iden-husvetkor-ki-kell-probalnod-video/?

fbclid=IwAR23jNDb1r7JK4XQArIIOluowdfrgiHU-Wxpt_eOjaWj9-WcuiKdI9YUgWI

Ha sütni támad kedvetek, közösen a nyuszi gyerekekkel: 

http://www.mokuslekvar.hu/sargarepas-muffin/

A húsvétra készülődés jegyében számos ötlet van még. Elkészíthetitek közösen a saját 

társasjátékotokat, plakátot a könyvvásárhoz, jegyeket a bábszínházhoz, stb. Válasszatok 

aszerint, mihez van kedvetek, milyen alapanyagotok van otthon...és alkossatok közösen. :) 

Játék közben fejlődik: fantázia, finommotorika, együttműködés, alkotó gondolkodás.

Mese-vers: 

Először meséljétek el nekik Zelk Zoltán: A három nyúl című meséjét. Aztán meg is nézhetitek

közösen: https://www.youtube.com/watch?v=ogfE8mESdDk&t=57s

Ha otthon nektek is megvan, nézegessétek a képeket a mesekönyvben, vagy nézzétek meg 

diafilmen is. A mese szövege gyorsan belemászik a fülükbe, majd meglátjátok. :) Gyűjtöttünk

nyuszis mondókákat is:

Rajzolok egy kerekecskét,
gömbölyűre, mint a zsemlét,
kerekecskén kis gombocska,
akárcsak egy baba volna,
gombocskának két nagy füle,
vajon mi néz ki belőle?
Bajuszkája, farkincája,
kerekecske, gombocska,
itt csücsül a nyulacska.

Nyuszi fülét hegyezi,

nagy bajuszát megpödri.

Répát eszik, ropp, ropp, ropp,

nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp. 

Csukás István: Nyuszi mese
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Nyuszi, nyuszi vígan játszik,
csak a két nagy füle látszik.
Hajnal óta ugrál sorba,
rekettyébe, sombokorba.
Estére már nem bokázik,
iheg-liheg, lassan mászik.
Meg is eszik tíz-húsz torzsát,
vizet iszik három dézsát.

Közben fejlődik figyelmük, memóriájuk, szókincsük, együttműködő képességük.

Ének:

A nap folyamán próbáljatok meg minél többször közösen énekelni, vagy zenét hallgatni. 

Biztos emlékeztek ezekre a dalokra: 

 Nyuszi ül a fűben,
Ülve szundikálva,
Nyuszi talán beteg vagy,
Hogy már nem is ugorhatsz.
Nyuszi hopp! Nyuszi hopp!
Máris egyet elkapott!

 Erdő szélén házikó,
Ablakában nagyanyó,
Lám egy nyuszi ott robog,
Az ajtaján bekopog,

Kérlek, segíts énrajtam!
A vadász a nyomomban.
Gyere nyuszi, sose félj!
Megleszünk mi kettecskén.

https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ ( Hová mész te kis nyulacska)

https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw (Nyuszi Gyuszi fekszik árokban)

Éneklés közben fejlődik hallásuk, ritmusérzékük, figyelmük, auditív emlékezetük.

Mozgás:

https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw
https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ


Utánozhatják a gyerekek a mesében szereplő állatok mozgását. Kartonból kivágott répa 

formákat szlalomban kerüljenek meg nyuszi ugrásban, sánta rókában, medvejárással, repülést 

utánozva. Rendezhettek nyuszi ugró versenyt. Milyen messzire vagy magasra tudnak 

(fel)ugrani? Készíthettek akadálypályát, amelyen át a fürge nyuszinak a kosárba vagy 

fészekbe kell hordania a hímes tojásokat, természetesen egyenként. Labdával (ami most a 

tojást jelképezi) játszhattok tojásgurító vagy célba dobó  versenyt is.  Ez csak pár ötlet, de 

reméljük valamelyik elnyeri a tetszéseteket. :)

Játék közben fejlődik: nagymozgás, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, kitartás, 

önismeret, szabálytudat.

Játszatok együtt ha időtök engedi, és ha egy-két fotón megosszátok velünk, azt nagy örömmel

fogadjuk! :)

ZELK ZOLTÁN: A HÁROM NYÚL

 Egyszer régen, nagyon régen,

zúgó erdő közelében,

három nyulak összegyűltek,

selyemfűre települtek,

ottan se ültek sokáig, 

talán csak egy fél óráig,

amikor felkerekedtek,

hogy már végre hazamennek,

egy szarka felettük szállott

s felkiáltott: -Mit csináltok?

Mit csináltok, három nyulak?

Úgy ültök ott, mint az urak --

 - Úgy, úgy bizony, mint az urak! -

felelték a három nyulak.-

Ezután már urak leszünk,

ebédre rókahúst eszünk!



Nem fogjuk az időt lopni,

most indulunk rókafogni! -

 Csacsi szarka, nem elhitte?

Repült is már, a hírt vitte,

s buta róka is elhitte.

De hát hogyne hitte volna,

akármilyen ravasz róka,

mert a szarka így kiáltott:

 -Egy jegenye fölött szállok,

mikor lenézek a földre,

három nyulak ülnek körbe.

Összebújva tanácskoznak -

Jaj, mekkora nyulak voltak!

Jaj, mekkora fejük, szájuk,

a medve egér hozzájuk!

Hát még miről beszélgettek?

Hogy eztán csak rókát esznek - -

 Ennek a fele se móka!

Szedte is lábát a róka.

Futott ki az erdőszélre,

csak mielőbb odaérne!

 Hát amint ott futott, szaladt,

szembe vele farkas haladt:

- Szaladj te is, komám, farkas,

jaj, mit láttam, ide hallgass!

az erdő közepén jártam, 

most is borsódzik a hátam,



sosem láttam ilyen szörnyet,

ottan ültek három szörnyek!

Három nyúl volt, és akkora,

fél méter is volt egy foga!

Hát még miről beszélgettek?

Hogy eztán csak farkast esznek -

 No hiszen egyéb se kellett,

a farkas is futni kezdett, 

a rókával versenyt futott,

majdnem az orrára bukott!

Addig futott, amíg szembe

nem jött vele egy nagy medve:

a medve így szólongatta:

-Hova szaladsz, farkas koma? -

 - Medve komám, ne is kérdjed,

szaladj, ha kedves az élted!

Erdő közepiben jártam,

jaj, mit láttam,

jaj, mit láttam!

Három nyulak ottan ültek,

éppen ebédre készültek.

Akkora volt foguk, szájuk,

kisegérke vagy hozzájuk!

Hát még miről beszélgettek?

Hogy eztán csak medvét esznek! - 

 Egyébre se volt már kedve,

szaladni kezdett a medve.



Elöl róka, hátul medve,

közben a farkas lihegve.

Így szaladtak erdőszélre,

szomszéd erdő közepébe.

Szaporán szedték a lábuk,

szellő se érjen utánuk -

 Amíg futottak lihegve,

egy vadász jött velük szembe.

Nézi is őket nevetve:

együtt szalad róka, medve -

 -No hiszen, csak ne nevessél, 

vigyázz, nehogy bajba essél!

Szaladj inkább te is erre! - 

kiáltott rája a medve. - 

 Az erdőben három szörnyek,

puska sem öli meg őket.

Három nyulak, de akkorák,

nem láttam még ilyen csodát! -

 Szedte lábát a vadász is,

eldobta a puskáját is.

Ijedtében megfogadta,

most az egyszer érjen haza,

csak ne falják föl a szörnyek,

sohase vadászik többet -

 Ezalatt a nyusziházban,

fűszálakból vetett ágyban

három nyuszi aludt szépen,



összebújva békességben -

 


