Ajánlott téma: Húsvét
Kedves Szülők!
A következő ajánlott témánk különösen közel áll a gyerekekhez. A hozzá köthető játékok és
tevékenységek száma is végtelen. Én most a nyulas és tojásos játékokat emelném ki a sok
közül.
Célja: -az ünnepre való ráhangolódás,
-a néphagyomány, a népszokás megismertetése, ápolása.
Gyűjtés: plüss nyulak, tojástartók, színes papírok, hagymahéj, cékla, festék, főtt tojás,
könyvek nyulas mesékkel.

Tevékenységek
A külső világ tevékeny megismerése:
Környezeti tartalom
Én minden képpen beszélnék arról, hogy a Húsvét - a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, emellett a tavasz köszöntésével, az élet megújulásával is szorosan összefonódik.
Legismertebb jelképe a tojás. A negyvennapos böjt után sonkát, tojást, kalácsot esznek az
emberek.
Húsvét hétfő a locsolkodás napja. Régen a kút vizével, vödörből locsolták a legények a
lányokat (vagy a patakban mosdatták meg őket), akik kézzel festett hímes tojásokat adtak
ajándékba, majd tánc és mulatság vette kezdetét.
https://www.youtube.com/watch?v=mKQgJPEP2tY
https://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2017/04/16/husveti-nepszokasok.html

A lányok, asszonyok komatálat készítettek, elküldték egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti
tojás, kalács, ital került. Ezzel örök barátságot kötöttek, s ettől kezdve komának szólították
egymást.
Húsvéthoz kötődő állatok a nyúl, a csibe, a bárány. Nézegessetek róluk képeket, videókat,
utánozzátok hangjukat, mozgásukat. Beszélgessetek róla mit esznek, hogyan hívják a kifejlett,
a kicsi, a hím és a nőstény állatokat.https://www.zooplus.hu/magazin/kisallatmagazin/kisallatfajtak/nyuszi
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00_pDQLD8QtN8VXq2AQo4DHE0JB8w:1585752419143
&q=csibe&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahU
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juh

Jó játék nagyokkal a „Gondoltam egy állatra”: egy háziállat tulajdonságait felsorolod és ez
alapján kell kitalálni. Először a felnőtt gondol és a gyerek találja ki, majd lehet fordítva is
játszani. Kisebbek találják ki az állatokat hang alapján.
Fejlesztési terület: szókincs, kifejezőkészség, ismeretik bővítése, hallási figyelem, emlékezet,
Matematikai tartalom
Játék közben:

-összemérés/kisebb-nagyobb/, összehasonlítás, sorba rendezés/nagyság szerint/, szétválogatás
/fajta szerint, lábak számossága szerint/, számlálás/melyikből mennyi, melyik többkevesebb/az állatfigurákkal,
-igaz-hamis állítások állatokról,
Rajzolás-festés közben:
-terület megtapasztalása színezéssel, felület festéssel/kisebb tojást gyorsabban lehet
kiszínezni/
Matematikai tartalmú játékok:

Ott

Otthon elkészíthető társasjáték:
Kettő azonos vagy 1-1 különböző mintázatú húsvéti szalvétát kell kartonra felragasztani, majd
mindegyiket hat darabra vágni. Minden darabra tegyünk 1-6-ig pöttyöket. Keverjük össze a
darabokat és kezdődhet a játék. Aki a hányast dob a dobókockával, azt a szalvéta darabot teszi
maga elé. Az a győztes, akinek elsőre lesz kész a képe. Ha azonos mintájú szalvétából
készítjük különböző színű filc tollal tegyük rá a pöttyöket.

Fejlesztési terület: számlálási képesség, megfigyelő képesség, matematikai gondolkodás,
figyelem, számfogalom, emlékezet, rész-egész észlelése, finommotorika, kifejező készség.

Játék
Nyuszi fészek kialakítása: keressetek nyuszi figurákat otthon és puha anyagokból csináljatok
fészket nekik. Találjátok ki mit csináljanak!
Tanya : ha vannak háziállat figuráitok, rendezzetek be egy tanyát. Válogathatjátok különböző
szempontok szerint az állatokat.
Tyúkanyós: kindertojás dobozok „fészekbe” helyezése, majd tojástartóba rendezése. Akár a
csibék kikelésének eljátszása.
Fejlesztési terület: képzelet, finommotorika, gondolkodás, kifejezőkészség, taktilis érzék.
Verselés, mesélés
Mesék
Zelk Zoltán: A három nyúl https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4
K. László Szilvia: A csipogó hímestojás
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/k-laszlo-szilvia-a-csipogo-himes-tojas

Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi http://mesemorzsa.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
Versek
Fiúknak:
Rózsa, rózsa, szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál!
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál!
Lányoknak:
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Szagos vízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek téged,
tojás lesz a fizetséged.
Csiklandozó
Kerekecske, dombocska,
ott szalad a nyulacska.
Erre szalad, itt megáll,
Ott egy körutat csinál.
Ide bújik, ide be,
Kicsi gyerek kezébe.
Fejlesztési terület: hallási figyelem, emlékezet, szókincs, képzelet, türelem, artikuláció,
Ének, zene
Dalok
Hová mész, te kis nyulacska https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ
Nyuszi ül a fűbenhttp://www.gyerekdal.hu/dal/nyuszi-ul-a-fuben
Mondóka
Nyuszi fülét hegyezi, ( nyuszifület mutatunk)
nagy bajuszát pödöri. ( pödörjük a bajuszt)

Répát eszik: ropp-ropp-ropp,, (mintha répát ennénk)
nagyon ugrik: hopp-hopp-hopp! ( nagyot ugrunk a végén)
Ha kindertojás dobozba tesztek rizst, akkor a mondókákhoz és dalokhoz ezzel tudtok zenélni.
De lehet két fakanalat is egyenletesen vagy ritmusra összeütni.
Fejlesztési terület: ritmusérzék, zenei hallás, finommotorika, megfigyelőképesség, hallási
figyelem, emlékezet,
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Barkács ötletek: nyuszik, tyúkok papírból,

Rajzos ötletek:

FR

Tojás díszítés:

Lehet tojást festeni főtt vöröshagymahéj lében,főtt céklalében, de lehet rá filctollal rajzolni.
Nyomtatható mandalák:
https://hu.pinterest.com/pin/519884350728910492/?nic_v1=1aAVVAk6oS9igelZwyGfL5UrE5zp59xm
hXwXmk18NVqZ%2FdGJhNq9YWmA2oXQO3sPOY

https://hu.pinterest.com/pin/519884350728910479/?nic_v1=1azSfWC6KkEqSkONciYEqbmzjaLUnol9
ZC2qUubVuaeJc8J3vD%2F26gh323GCIBOpe8

Fejlesztési terület: finommotorika, szem-kéz koordináció, kreativitás, képi kifejező készség,
figyelem, türelem,
Mozgás
Nyuszi ugrás kisebb akadályok fölött is, kerülgetve azokat. Guggoló támaszból indul. Először
a karok lendülnek előre, majd a gyerkőc két lábbal egyszerre ugrik utána, miközben a két
tenyerére támaszkodik. Ugrás közben nem egyenesedik fel, hanem guggolásban marad.
Tyúk lépés szőnyeg szélét követve is. Úgy kell egyenes vonalban lépegetni, hogy a sarok és a
nagylábujj minden lépésnél összeérjen.
Kakas járás: kéz csípőn, mellkas kidüllesztve, járáskor térd felhúzása magasba,
Labda gyakorlatok, ez a tojás.
Lehet magastartásban sétálni vele, hátra fele is.
Boka vagy térd közé szorítva sétálni, ugrálni.
Adogatni egyik kézből a másikba fej fölött test előtt vagy hátunk mögött test előtt.
Nagyobbak még ugrálhatnak is közben.
Gurítsátok egyenesen, akadályokat kerülgetve.
Dobjátok fel és kapjátok el.
Fejlesztési terület: egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, figyelem,
erőnlét, testséma, beszédmegértő képesség,

