Szándékterv a „Húsvét” témához
2.
Csupafül

Célja: Készülődés az ünnepre
A húsvéti népszokások, jelképek, szimbólumok megismerése.
Gyűjtés: (azaz gyűjtöttünk volna) nyulas, húsvétos könyveket, mesekönyveket,
textil/plüss nyuszit, bárányt, csibét, répát, húsvétos képeslapokat, képeket,
barkát, hímes tojásokat…

Tevékenységek:

JÁTÉK:
nyuszicsaládos, nyuszifészkes
tojásgyár, tojásfestő műhely
https://anyanet.hu/igy-banj-a-himes-tojasokkal-a-7-legnepszerubb-husveti-jatek-gyerekeknek/

Fejlesztés: kreativitás, gondolkodás, tervezési képességek, szókincs, verbális
kifejező készség

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE:
Környezeti tartalom:
Húsvéti népszokások megismerése
Húsvéti jelképek, szimbólumok (tojás, bárány, nyúl, barka) megismerése
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2013/03/30/husveti-szokasok-es-hagyomanyok/
https://www.edenkert.hu/elet-mod/legjobb-otthon/husveti-szokasok-hagyomanyok/5469/
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Matematikai tartalom:
-számlálás (nyulak, tojások, egyéb húsvéti kellékek)
-halmazképzés azonosságok alapján (pl. azonos színű tojások egy kosárba, vagy
nyulak – tojások, stb)
-azonosságok, különbözőségek keresése (lábak száma, szőr, fül, méret, minta, szín,
stb.)
Fejlesztés: aktív és passzív szókincs, verbális kifejezőkészség, figyelem,
matematikai

gondolkodás,

összehasonlító

és

megkülönböztető

képesség,

azonosságok, különbözőségek megkeresése, számfogalom, megfigyelő képesség,
emlékezet

MESE – VERS:
Mese:
1. Fésűs Éva: Csupafül (folytatásos mese Anita néni felolvasásában, a „Szülők”
csoportba feltöltve, naponta)

2. Nyúlpásztor (magyar népmese)
https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0&t=136s

3. Zelk Zoltán: A három nyúl
https://vimeo.com/315229647?fbclid=IwAR2pPSjAskNrJ9IlgBVg4ihLvCwnPTbUWuHfFuD6w_X1sZMpk_GeSH4wnY
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Vers:
1. „Nyuszi fülét hegyezi,
nagy bajuszát megpödri.
Répát eszik ropp- ropp- ropp,
nagyot ugrik hopp, hopp, hopp!”

2. „Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás,
Nekem is jut egy tojás.”

3. „Ide figyelj, nyuszi pajtás
jöjj be hozzánk egy kicsit,
nyújtsd ide a tapsi füled
súgok bele valamit.
Közeledik húsvét napja,
el ne felejtsd kedvesem, hogy
a piros cukortojást nagyon,
nagyon szeretem.”

4. „Húsvét másnapján,
mi jutott eszembe,
egy üveg rózsavizet
tettem a zsebembe.
Elindultam véle
piros tojást szedni,
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engedelmet kérek
szabad-e locsolni.”
Fejlesztés: auditív érzékelés, szándékos figyelem, képzelet, aktív és passzív
szókincs, rövid és hosszútávú memória

ÉNEK – ZENE:
Mondóka:
1. Nyuszi ül a fűben… https://www.youtube.com/watch?v=l9-oPALmErs
2. „Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
ne félj tőlem, nincs puskám.
Van ám nekem egyebem,
friss káposztalevelem.”
3. Mak-mak-mak, mak-mak-mak,
sárgarépa bekaplak! Hamm!

Ének:
1. Nyuszi Gyuszi
https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc

2. Hová mégy te kisnyulacska
https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto

3. Süss fel nap…
https://www.youtube.com/watch?v=0Ac3tKl5LTg
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Fejlesztés: auditív érzékelés, megfigyelőképesség, hallás, ritmusérzék, aktív és
passzív szókincs, figyelem

RAJZOLÁS – FESTÉS - BARKÁCSOLÁS:
Kisebbeknek:
Krumplinyomda (tojás, nyuszitappancs, nyuszifül, stb)
Felületfestés - nagyméretű tojás, száradás után csíkozás, pöttyözés, mintázás
Varázsfestés – szülő vagy nagytesó által papírra gyertyával előrajzolt hímes tojás
lefestése híg vízfestékkel
Só-liszt gyurmából nyújtófával nyújtás, tojásforma kiszaggatása, pálcikával,
szegfűszeggel, stb. díszítés, mintázás
Nagyobbaknak:
Bármely meséből mesejelenet lerajzolása
Tojás kivágása színes papírból – összehajtogatva mintavágás (mint a hópehely)
Főtt vagy kifújt tojás díszítése festéssel, ragasztással, filctollal, bármivel…
https://eletszepitok.hu/husveti-tojasdiszites/
https://dekorella.hu/2015/03/201-otletes-tojas-diszitesi-mod-husvetra/
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-tojas-diszites-gyerekekkel/

(„Szülők” csoportban folyamatosan adunk még ötleteket)
Fejlesztés: figyelem, emlékezet, szem-kéz koordináció, ceruza és ecsethasználat,
finommotorika
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MOZGÁS:
Cikk-cakkban futás, „réten” nyargalás, bozótban meglapulás, menekülés a vadász
elől…
Nyusziugrás - hosszan előre nyúlva, zárt térddel (ha a kicsik csak felugrálnak,
mondjátok nekik, hogy kéz-láb, kéz-láb… hogy először a kezüket tegyék le, utána
ugorjanak a lábukkal).
Átváltozós – nyuszivá, báránnyá, gyerekké, csibévé, bármivé – jelre, a kimondott
figura mozgását kell utánozni.
Tojásgurítás – tojással vagy labdával – célba vagy akadályok között.
Tojásfelkapkodós – szétszórt labdákat, gombokat, tojásokat, kivágott formáka,
bármit gyorsan összekapkodni…
Tojásvivős – Kanálban tojást vinni adott távolságra, nagyobbaknak lehet
akadályokkal nehezíteni a pályát.
Fejlesztés: finommozgás,

figyelem, koncentráció, erő, ügyesség, állóképesség,

szem-kéz, szem-láb koordináció, gyorsaság

Kedves Szülők!
Hogyan is kezdjetek ennek a tervnek a megvalósításához?
Beszélgessetek róla! Minden családnak megvannak a saját hagyományai, ahogyan készülnek
a húsvétra. Egészítsétek ki ezeket az általunk adott ötletekkel.

Ha sikerül valamit megvalósítani, és küldötök róla képet, annak nagyon fogunk
örülni. Jó munkát, jó szórakozást!
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