
Kedves Napocskások!

Következő témajavaslatunk a Húsvét.

Az elmúlt héten Zelk Zoltán: A három nyúl című verses meséjével hangolódhattunk húsvétra. 

Ha a  gyerekek örömmel kerestek nyuszis plüssöket és ezzel játszottak otthon, vagy ha 

olvastak illetve hallgattak nyuszis dalokat, verseket, meséket, akkor annak különösen 

örülünk.:) 

Bizonyára szóba került a családotokban már a húsvét, mint ünnep. Az ehhez kapcsolódó 

népszokások, hagyományok éltetése különösen hangsúlyos feladatunkká válik. 

Célunk : A húsvéti hagyományok felidézése, megismertetése. A gyerekek továbbra is 

hangolódjanak az ünnepre, ismerkedjenek a hagyományokkal, azon belül a családi 

hagyományokkal, szokásokkal, jelképekkel.

Gyűjthettek továbbra is a húsvéthoz kapcsolódó játékokat. Plüss állatokat, könyveket, 

tojásokat, zenéket, képeket, akár locsolóverseket.

Tevékenységek:

Játék: Folytassátok az általatok kitalált nyuszis játékokat, de íme még néhány ötlet:

- nyuszi ház vagy ól  építése könyvekből, kartonokból.

- tojáskeresés ( lehet kartonból kivágott, csokitojás, játék, stb...)

- húsvéti üdvözlőlapok készítése saját ötletek alapján

- farm kialakítása a bárányoknak, csibéknek, nyusziknak bármiből

- gyűjtsetek az újságokból húsvéti jelképeket (tojás, nyuszi, répa, csibe, stb.) és

vágjátok ki azokat. Készíthettek albumot, plakátot, mesekönyvet is belőlük.

Játék közben fejlődik: memória, szókincs, ismeret, gondolkodás, finommotorika, fantázia,

együttműködés, figyelem.



Külső világ tevékeny megismerése:

A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Emellett fontos megemlíteni, hogy a tavasz 

köszöntésével, az élet megújulásával is szorosan összefonódik. A csibe, a bárány, a kacsa az 

újjászületést jelképezik, a nyúl valószínűleg a termékenység jelképeként tűnik fel az ünnep 

kapcsán. Húsvét legismertebb jelképe a tojás. A tojás az életet, az újjászületést, az átváltozást 

jelképezi számunkra. Régi hagyományunk, hogy a lányok az ünnep előtt festett, hímes 

tojásokat készítettek a locsolóknak, a legényeknek. Az ünnepi asztalra sonka, tojás és kalács 

is mindig került. 

Régen,  húsvét hétfőjén  a locsolkodás nem kölnivel történt, hanem a kút vizéből, vödörrel  

öntözték meg a lányokat. Így egész biztos nem hervadoztak az év során. :)   Tradíció volt az 

is, hogy csak azt a lányt lehetett meglocsolni, aki már eladósorba került. Az a fiatal lány, akit 

senki sem locsolt meg, „elhervadt”, míg aki bőrig ázott, igencsak kívánatos feleségjelöltnek 

számított. 

Húsvéthétfőn nem csak a lányokról, hanem a legényekről is kiderült, melyikük kelendő 

igazán, ugyanis a hímes tojás ajándékozása előtt a lányok virágot tűztek választottjuk 

zakójára. Az a fiú, akinek a legtöbb és legszebb virág díszelgett a kabátján, ugyancsak nagy 

népszerűségnek örvendett a lányok körében.

Nézzétek meg az alábbi videót a szüleitekkel. Figyeljétek meg milyen gyönyörű 

népviseletben pompáznak a lányok, hajadonok és a legények. Hogyan locsolkodnak a fiúk? 

Szerintetek kinek tetszik jobban ez a móka? A fiúknak vagy a lányoknak? :) 

https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo

Szóljon most egy kis vidám zene Nektek, gyerekek:

https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0

Újságokban, könyvekben és a tévében is feltűnnek ebben az időszakban a húsvéthoz köthető 

jelképek. Itt egy pár mondatban összefoglalva megismerhetitek őket: 

http://ovivilag.hu/husveti-jelkepek

https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo
http://ovivilag.hu/husveti-jelkepek
https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0


Matematikai tartalom:

 Mostanra már biztos sok mindent találtatok az otthonotokban, amit az ünnephez  köthetünk.  

Válogassátok és számlálgassátok szét őket. Szín, méret, lábak száma, anyaga (porcelán, papír,

fa, anyag) szerint. 

A  korábban gyűjtött (újságból kivágott) húsvéti jelképeket számláljátok meg, illetve ha 

tudjátok, csoportosíthatjátok is azokat (nyuszi, csibe, tojás, bárány) .

Melyikből van a legtöbb, legkevesebb? Mennyit kell rajzolnom mindegyik halmazhoz, hogy 

egyenlők legyenek? (rajzoljátok is meg a hiányzó elemeket) Először becsüljétek meg őket, 

aztán számoljátok meg, hogy ténylegesen hány darab.

Próbálhattok velük sormintát kialakítani. 2 nyuszi, 1 csibe...folytasd a sort. 

Csoportosíthatjátok őket csak egy jelkép szerint is, például ha csak a nyuszikat (méret, szín 

szerint) figyelitek meg.

A tojáskereső játékban, hány tojást találtatok? Számoljátok meg, megtaláltátok mindet? Ha

igen, akkor nagyon ügyesek vagytok, ha nem, akkor hajrá, valahol még bujkál 1-2 tojás!

Próbáltátok már a tojásgurító versenyt? Kinek gurul messzebbre? Mérjétek le a távolságot 

például egy fonallal. Hány nyuszi ugrással tudsz akkorát ugrani? 

Játék közben fejlődik: szókincs, verbális kifejezőképesség, tájékozottság, sorrendiség,

figyelem, hasonlóság – különbség felismerése, számolási képesség, gondolkodás, becslés.

Rajzolás- mintázás- kézimunka

Ilyenkor kihagyhatatlan számunkra a különféle tojásfestési technikák megismerése, módjának

átadása a gyermekeink számára. Én a berzselést és a hagyományos tojásfestést ajánlanám 

most nektek. Berzselés: A batikolás (berzselés) egy jól ismert trükk, mellyel  teljesen egyedi 

húsvéti tojásokat készíthetünk. Szükség lesz  különböző levelekre, kis virágfejekre. Én 

petrezselyem levéllel szoktam. Tisztítsuk meg a leveleket a szennyeződéstől, hogy jól 

odatapadjanak majd a tojásunkhoz. Egy rossz harisnyával a leveleket, virágokat a tojáshoz 



tudjuk erősíteni, s ha ezzel megvagyunk, be is tehetjük az olvasztott festékbe, vagy növényi 

színezékbe. Miután megszáradt, szedjük le a harisnyát és a leveleket. Ha ügyesek voltunk és 

elég erősen rögzítettük növényeket, hamarosan ki fog rajzolódni a levél különleges erezete.

https://szinesotletek.reblog.hu/husveti-berzseles-gyerekekkel

Íme még pár kivitelezhető ötlet : 

Készíthettek közösen nyuszi vagy tojásfüzért.  Húsvéti képet is alkothattok 

mozaikragasztással. (Vágj ki egy sablont pl. nyuszi, tedd a papír közepére, ragaszd le a 

széleit, hogy ne tudjon elmozdulni. Ragasszátok körbe  összetépett papírokból 

mozaikszerűen) Csinálhatjátok fordítva is.  (Azt a papírt rögzítsétek egy másik papírra, 

amiből a sablont vágtátok ki. A sablon formáját díszítsétek ki tojáshéjjal, papírgalacsinnal 

mozaikszerűen). 

Készíthettek nyuszi ujjbábot, vagy akár zokni nyulat. :  https://www.youtube.com/watch?

v=O-82ryfWTUs

Készülhetnek báránykák, csibék is vegyes technikákkal:

Alkossatok közösen, süssetek kalácsot, húsvéti finomságot. Az ünnepvárásban sokat segít az 

is, ha együtt készül a dekoráció és közösen öltöztetitek ünneplőbe a lakást. Készíthettek 

tojásfát az ünnepi asztalra, hajtogassátok különlegesre a szalvétát, rendezgessétek kosárba a 

https://www.youtube.com/watch?v=O-82ryfWTUs
https://www.youtube.com/watch?v=O-82ryfWTUs
https://szinesotletek.reblog.hu/husveti-berzseles-gyerekekkel


hímes tojásokat. Máris alkottatok EGYÜTT!  Küldjétek el a nagyszülőknek a képeket, 

videochateljetek  velük...kicsit így is veletek lehetnek. 

Játék közben fejlődik: koncentráció, finommozgás, szem-kéz koordináció, szépérzék, 

fantázia,képzelet, együttműködés, festés technikájának gyakorlása, türelem.

Mese-vers:

Felidézhetitek újra a múlt heti mesénket, Zelk Zoltán: A három nyúl meséjét.

https://www.youtube.com/watch?v=ogfE8mESdDk&t=159s

Megtekinthetitek Bori és a húsvéti nyúl történetét:

https://www.youtube.com/watch?v=UhZVC--XBwQ

Ismételhetitek a múlt heti verseket, mondókákat:

Rajzolok egy kerekecskét,                                  Csukás István: Nyuszi mese

gömbölyűre, mint a zsemlét,                               Nyuszi, nyuszi vígan játszik,

kerekecskén kis gombocska,                               csak a két nagy füle látszik.

akárcsak egy baba volna,                                     Hajnal óta ugrál sorba,

gombocskának két nagy füle,                              rekettyébe, sombokorba.

vajon mi néz ki belőle?                                        Estére már nem bokázik,

Bajuszkája, farkincája,                                         iheg-liheg, lassan mászik.

kerekecske, gombocska,                                      Meg is eszik tíz-húsz torzsát,

itt csücsül a nyulacska.                                        vizet iszik három dézsát.

Nyuszi fülét hegyezi,                     ( nyuszifület mutatunk)

nagy bajuszát megpödri.                ( pödörjük a bajuszt)

Répát eszik ropp-ropp-ropp,          (mintha répát ennénk)

nagyot ugrik hopp-hopp-hopp.      ( nagyot ugrunk a végén 3x )

https://www.youtube.com/watch?v=UhZVC--XBwQ
https://www.youtube.com/watch?v=ogfE8mESdDk&t=159s


Locsolóversek: 

Nyuszi háton lovagolva messzi földről érkeztem.

Ahány lánnyal találkoztam, mindet megöntözgettem.

Ne féljetek, nem maradhat ki a jóból senki,

Locsolásért szeretnék egy piros tojást kapni.

Húsvét hétfőjén                                             Ide figyelj nyuszi pajtás,     

kinyílott egy rózsa,                                        jöjj be hozzánk egy kicsit.

Hajnalhasadáskor,                                         Nyújtsd ide a tapsi füled,

Harmat hullt le róla.                                      súgok bele valamit.

Ezüst harmat cseppent,                                  Közeledik húsvét napja,

Kis üvegbe szedtem,                                      el ne felejtsd kedvesem,

Egy szép barna kislányt                                 hogy  a piros cukor tojást,

Vele megöntöztem.                                        nagyon-nagyon szeretem.

Új mese:   A varázstojás  

Ismét itt a húsvét, hát elmondok nektek egy régi, kedves történetet. Panni és Bence abban az 

évben nagyon készültek a húsvétra. Az azt megelőző években - Bence pici baba voltára 

tekintettel - az ünnepet fővárosi lakásukban töltötték. Most azonban falura készültek, hogy az 

apai nagyszülőkkel együtt húsvétozzanak. Panni megérkezésük után azonnal rákérdezett 

Mamától:

- Idén is keresgélhetünk majd hímes tojást a bokrok alatt?

- Hogyne. Ne félj, időben gondoskodtam róla, hogy legyen elég begyűjtenivaló. Már mind

megfőztem, és napokkal ezelőtt meg is festettem őket. Most még több színben, mint amikor



utoljára itt jártál.

- Én is szeretnék tojást festeni - mondta erre Panni. - Az iskolában megdicsért a tanító néni,

hogy milyen szép mintákat festettem a tojásra. Két ötöst is adott érte.

- Hát, kis unokám, én már nem érek rá a tojással bíbelődni, itt van nekem az ünnepi sütés-

főzés minden gondja. Jövőre is lesz húsvét, majd akkor együtt készülünk fel rá. Pannit 

azonban a szép jövő ígérete nem nyugtatta meg. Ez a kisöccse, Bence számára az első játékos 

tojásgyűjtő alkalom - gondolta -, ezt muszáj emlékezetessé tennie. Azután, egy hirtelen 

ötlettől vezérelve, kiment az istállóba. Már korábban is látta, hogy Kati, a kotlós, ott ücsörög 

egy fonott kosárban, egy halom tojás fölött, és a kiköltésükön szorgoskodik. Talán észre se 

veszi, ha kicsenek alóla egy tojást - ötlött fel Panni agyában. Panni szelíd, de félreérthetetlen 

hessegető mozdulatára Kati meglepetten röppent le a tojásokról. Panni gyorsan elvett egy 

tojást, azt, amit az egyformák között mégis a legszebbnek látott, majd sebesen kiiszkolt az 

istállóból. Az ajtóból visszatekintve megnyugodva látta, hogy a kotlós - mintha mi sem történt

volna - már ismét ott ült a kosárban. Panni jó előre készült a tojásfestésre, ezért otthonról 

magával hozta a filctoll készletét. Semmi sem állhatta útját, hogy elkészítse a húsvét 

legdíszesebb tojását, amit persze Bencével akart megkerestetni. Kicsit ugyan 

elgondolkodtatta, nem lesz-e abból baj, hogy nyers tojásra rajzol, nem törik-e össze, de aztán 

már csak táncolt a kezében a filctoll, és egyre kacskaringósabb, színesebb minták tűntek elő a 

tojáson. A végeredmény még az ő szívét is megdobogtatta. Nagyon szép lett! Már szinte 

sajnálta odaadni másnak, de hát a testvérkéjét akarta meglepni vele. Őt pedig nagyon szerette, 

így már előre örült annak, milyen nagy lesz öcsikéje meglepetése a varázslatos szépségű tojás 

láttán. A még mindig langyos tojást, hogy az ünnepig illetéktelen szemek elől rejtve tartsa, 

betette egy ócska kötött sapkába. De főként azért, hogy meg ne sérüljön, el ne törjön. Eljött a 

nagy nap, húsvét napja. Papa megsúgta Panninak, hogy a tojásokat már kiporciózta a bokrok 

alá, és ha véget ért az ebéd, indulhat a móka, a tojáskeresés. Panni egy pillanatra eltűnt az 

ebédlőasztal mellől, de csak azért, hogy a maga csinálta hímes tojást elrejtse egy málnabokor 

alá, a kert legtávolabbi zugába. Ebéd után azt mondta a kisöccsének: 

- Bence, neked egy varázstojást kell megkeresned. Csak légy kitartó, menj el egészen a kert

végéig, ahol a málnabokrok zöldellnek.

A napocska kitartóan, melegen sütött, de bizony Panni is jócskán kimelegedett, amíg az 

összes tojást sikerült megtalálnia. Bence azonban csak nem került elő a málnabokor 



takarásából. Kiabálni kezdtek neki, bár félni nem kellett, a kertet kerítés zárta körbe, a kisfiú 

még csak véletlenül se kóborolhatott el úgy, hogy ne találjanak rá. A hívó szóra egyszer csak 

feltűnt Bence. A rajta lévő kisinget derekához fogva, óvatosan közeledett a rá váró felnőttek 

felé.

- Na, mit találtál kis Bencém? - kérdezte Papa.

- Megtaláltam a varázstojást, és ez volt benne - felelte Bence, egyidejűleg feltárta inge 

tartalmát, amiben a díszes, hímes tojás héjának apró darabkái között ott fészkelődött egy 

frissen kikelt, sárgapihés kiscsibe. Hát igen. Hála Panni gondosságának, óvatosságának, az 

öreg kötött sapka, na meg a jó meleg tavaszi napocska melegének. Épp elérkezett az ideje, hát 

kibújt a varázstojásból a kiscsibe. Hozzá kell tenni, hogy aznap a többi tojásból is kikeltek 

kispipi testvérkéi, odabenn az istállóban, Kati kotlós jóvoltából. Ez a húsvét és a varázstojás 

örökre megmaradt aztán a családtagok emlékezetében.

- Hát ez volt az én mesém - fejezte be a történetet Panni néni. - Tetszett mindenkinek? -Neked

is? És Panni néni cinkosan kacsintott az asztalnál húsvéti sonkáját jóízűen falatozó Bence 

bácsira.

Közben fejlődik: beszédkedv felkeltése, anyanyelvi és verbális képességek, felidézés, 

emlékezet, a mesék által a gyermek figyelmének felkeltése a szépre, az ünnep hangulatára, 

szókincsbővítés, fantázia.

Ének-zene:

Idézzétek fel, énekeljétek közösen a múlt héten ajánlott dalokat:

Nyuszi ül a fűben,                                      Erdő szélén házikó,

Ülve szundikálva,                                       Ablakában nagyanyó,

Nyuszi talán beteg vagy,                             Lám egy nyuszi ott robog, 

Hogy már nem is ugorhatsz.                       Az ajtaján bekopog.

Nyuszi hopp! Nyuszi hopp!                        Kérlek, segíts énrajtam!

Máris egyet elkapott.                                  A vadász a nyomomban.



                                                                    Gyere nyuszi, sose félj!

                                                                    Megleszünk mi kettecskén.

Általunk ajánlott dalok még:

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4       ( Hol jártál báránykám)

Éneklés közben fejlődik: auditív emlékezet, hallás, ritmusérzék, figyelem.

Mozgás: 

Tegyetek le két tojást (alufóliából gyúrt, karton, kislabda) egymástól távol, majd a két tojás 

között különböző feladatok végrehajtásával tegyétek meg a távot (nyuszi ugrás, pókjárás, 

medvejárás, rákjárás, stb.)

Ha lehetőségetek van kimenni a kertbe, szabadba, akkor futó-fogójátékok játszása. Fussanak 

akadálykerüléssel vagy átugrással, cikk-cakkban, szlalomban, bújással, mászással. 

Tegyetek ki két kosarat egymástól távol, középre pedig tojásokat és még valamit (nyuszi, répa

képek). A gyermek feladata, hogy minél gyorsabban szétválogassa azokat. Egyik kosárba 

csak a tojások, a másikba csak a nyuszik kerüljenek. Egyszerre egy dolgot vihet. Milyen 

gyorsan tudja megoldani a feladatot?

Célba dobás vagy gurítás az alufóliából gyúrt tojásokkal, labdával.

Akadálykerülés közben tojásóvással (tegyetek kanálra egy tojást, és a gyermeknek úgy

kell megkerülnie a kijelölt akadályt, hogy ne essen le a kanálról a tojás. Nehezítés: a

kanál méretének csökkentése.

Játék közben fejlődik: mozgáskoordináció, térbeli tájékozódás, gyorsaság, ügyesség,

https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4
https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw
https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ


reakcióidő, szabálytudat, állóképesség, szem-kéz / szem-láb koordináció.

Játsszatok annyit, amennyit csak tudtok, és készülődjetek az ünnepre. Szűk családon belül is

boldogan, örömteli pillanatokkal tud telni.

Fiúk tanuljatok locsolóverset, és ne felejtsétek el meglocsolni édesanyátokat, nehogy

elhervadjanak!

Továbbra is szívesen várjuk a csoportba az alkotásaitokról készült fényképeket, örömmel

nézegetjük őket!

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK NEKTEK!




	A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Emellett fontos megemlíteni, hogy a tavasz köszöntésével, az élet megújulásával is szorosan összefonódik. A csibe, a bárány, a kacsa az újjászületést jelképezik, a nyúl valószínűleg a termékenység jelképeként tűnik fel az ünnep kapcsán. Húsvét legismertebb jelképe a tojás. A tojás az életet, az újjászületést, az átváltozást jelképezi számunkra. Régi hagyományunk, hogy a lányok az ünnep előtt festett, hímes tojásokat készítettek a locsolóknak, a legényeknek. Az ünnepi asztalra sonka, tojás és kalács is mindig került.
	Nézzétek meg az alábbi videót a szüleitekkel. Figyeljétek meg milyen gyönyörű népviseletben pompáznak a lányok, hajadonok és a legények. Hogyan locsolkodnak a fiúk? Szerintetek kinek tetszik jobban ez a móka? A fiúknak vagy a lányoknak? :) https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo
	Szóljon most egy kis vidám zene Nektek, gyerekek:
	https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0
	Újságokban, könyvekben és a tévében is feltűnnek ebben az időszakban a húsvéthoz köthető jelképek. Itt egy pár mondatban összefoglalva megismerhetitek őket: http://ovivilag.hu/husveti-jelkepek
	Matematikai tartalom:
	Mostanra már biztos sok mindent találtatok az otthonotokban, amit az ünnephez köthetünk. Válogassátok és számlálgassátok szét őket. Szín, méret, lábak száma, anyaga (porcelán, papír, fa, anyag) szerint.
	A korábban gyűjtött (újságból kivágott) húsvéti jelképeket számláljátok meg, illetve ha tudjátok, csoportosíthatjátok is azokat (nyuszi, csibe, tojás, bárány) .
	Melyikből van a legtöbb, legkevesebb? Mennyit kell rajzolnom mindegyik halmazhoz, hogy egyenlők legyenek? (rajzoljátok is meg a hiányzó elemeket) Először becsüljétek meg őket, aztán számoljátok meg, hogy ténylegesen hány darab.
	Próbálhattok velük sormintát kialakítani. 2 nyuszi, 1 csibe...folytasd a sort.
	Csoportosíthatjátok őket csak egy jelkép szerint is, például ha csak a nyuszikat (méret, szín szerint) figyelitek meg.
	A tojáskereső játékban, hány tojást találtatok? Számoljátok meg, megtaláltátok mindet? Ha
	igen, akkor nagyon ügyesek vagytok, ha nem, akkor hajrá, valahol még bujkál 1-2 tojás!
	Próbáltátok már a tojásgurító versenyt? Kinek gurul messzebbre? Mérjétek le a távolságot például egy fonallal. Hány nyuszi ugrással tudsz akkorát ugrani?
	Játék közben fejlődik: szókincs, verbális kifejezőképesség, tájékozottság, sorrendiség,
	figyelem, hasonlóság – különbség felismerése, számolási képesség, gondolkodás, becslés.
	Rajzolás- mintázás- kézimunka
	Ilyenkor kihagyhatatlan számunkra a különféle tojásfestési technikák megismerése, módjának átadása a gyermekeink számára. Én a berzselést és a hagyományos tojásfestést ajánlanám most nektek. Berzselés: A batikolás (berzselés) egy jól ismert trükk, mellyel teljesen egyedi húsvéti tojásokat készíthetünk. Szükség lesz különböző levelekre, kis virágfejekre. Én petrezselyem levéllel szoktam. Tisztítsuk meg a leveleket a szennyeződéstől, hogy jól odatapadjanak majd a tojásunkhoz. Egy rossz harisnyával a leveleket, virágokat a tojáshoz tudjuk erősíteni, s ha ezzel megvagyunk, be is tehetjük az olvasztott festékbe, vagy növényi színezékbe. Miután megszáradt, szedjük le a harisnyát és a leveleket. Ha ügyesek voltunk és elég erősen rögzítettük növényeket, hamarosan ki fog rajzolódni a levél különleges erezete.
	https://szinesotletek.reblog.hu/husveti-berzseles-gyerekekkel
	Íme még pár kivitelezhető ötlet :
	Készíthettek közösen nyuszi vagy tojásfüzért. Húsvéti képet is alkothattok mozaikragasztással. (Vágj ki egy sablont pl. nyuszi, tedd a papír közepére, ragaszd le a széleit, hogy ne tudjon elmozdulni. Ragasszátok körbe összetépett papírokból mozaikszerűen) Csinálhatjátok fordítva is. (Azt a papírt rögzítsétek egy másik papírra, amiből a sablont vágtátok ki. A sablon formáját díszítsétek ki tojáshéjjal, papírgalacsinnal mozaikszerűen).
	Készíthettek nyuszi ujjbábot, vagy akár zokni nyulat. : https://www.youtube.com/watch?v=O-82ryfWTUs
	Készülhetnek báránykák, csibék is vegyes technikákkal:
	Alkossatok közösen, süssetek kalácsot, húsvéti finomságot. Az ünnepvárásban sokat segít az is, ha együtt készül a dekoráció és közösen öltöztetitek ünneplőbe a lakást. Készíthettek tojásfát az ünnepi asztalra, hajtogassátok különlegesre a szalvétát, rendezgessétek kosárba a hímes tojásokat. Máris alkottatok EGYÜTT! Küldjétek el a nagyszülőknek a képeket, videochateljetek velük...kicsit így is veletek lehetnek.
	Játék közben fejlődik: koncentráció, finommozgás, szem-kéz koordináció, szépérzék, fantázia,képzelet, együttműködés, festés technikájának gyakorlása, türelem.
	Mese-vers:
	Felidézhetitek újra a múlt heti mesénket, Zelk Zoltán: A három nyúl meséjét.
	https://www.youtube.com/watch?v=ogfE8mESdDk&t=159s
	Megtekinthetitek Bori és a húsvéti nyúl történetét:
	https://www.youtube.com/watch?v=UhZVC--XBwQ
	Ismételhetitek a múlt heti verseket, mondókákat:
	Rajzolok egy kerekecskét, Csukás István: Nyuszi mese
	gömbölyűre, mint a zsemlét, Nyuszi, nyuszi vígan játszik,
	kerekecskén kis gombocska, csak a két nagy füle látszik.
	akárcsak egy baba volna, Hajnal óta ugrál sorba,
	gombocskának két nagy füle, rekettyébe, sombokorba.
	vajon mi néz ki belőle? Estére már nem bokázik,
	Bajuszkája, farkincája, iheg-liheg, lassan mászik.
	kerekecske, gombocska, Meg is eszik tíz-húsz torzsát,
	itt csücsül a nyulacska. vizet iszik három dézsát.
	Nyuszi fülét hegyezi, ( nyuszifület mutatunk)
	nagy bajuszát megpödri. ( pödörjük a bajuszt)
	Répát eszik ropp-ropp-ropp, (mintha répát ennénk)
	nagyot ugrik hopp-hopp-hopp. ( nagyot ugrunk a végén 3x )
	Locsolóversek:
	Nyuszi háton lovagolva messzi földről érkeztem.
	Ahány lánnyal találkoztam, mindet megöntözgettem.
	Ne féljetek, nem maradhat ki a jóból senki,
	Locsolásért szeretnék egy piros tojást kapni.
	Húsvét hétfőjén Ide figyelj nyuszi pajtás, kinyílott egy rózsa, jöjj be hozzánk egy kicsit. Hajnalhasadáskor, Nyújtsd ide a tapsi füled, Harmat hullt le róla. súgok bele valamit. Ezüst harmat cseppent, Közeledik húsvét napja, Kis üvegbe szedtem, el ne felejtsd kedvesem, Egy szép barna kislányt hogy a piros cukor tojást, Vele megöntöztem. nagyon-nagyon szeretem.
	Új mese: A varázstojás
	Ismét itt a húsvét, hát elmondok nektek egy régi, kedves történetet. Panni és Bence abban az évben nagyon készültek a húsvétra. Az azt megelőző években - Bence pici baba voltára tekintettel - az ünnepet fővárosi lakásukban töltötték. Most azonban falura készültek, hogy az apai nagyszülőkkel együtt húsvétozzanak. Panni megérkezésük után azonnal rákérdezett Mamától:
	- Idén is keresgélhetünk majd hímes tojást a bokrok alatt?
	- Hogyne. Ne félj, időben gondoskodtam róla, hogy legyen elég begyűjtenivaló. Már mind
	megfőztem, és napokkal ezelőtt meg is festettem őket. Most még több színben, mint amikor
	utoljára itt jártál.
	- Én is szeretnék tojást festeni - mondta erre Panni. - Az iskolában megdicsért a tanító néni,
	hogy milyen szép mintákat festettem a tojásra. Két ötöst is adott érte.
	- Hát, kis unokám, én már nem érek rá a tojással bíbelődni, itt van nekem az ünnepi sütés-főzés minden gondja. Jövőre is lesz húsvét, majd akkor együtt készülünk fel rá. Pannit azonban a szép jövő ígérete nem nyugtatta meg. Ez a kisöccse, Bence számára az első játékos tojásgyűjtő alkalom - gondolta -, ezt muszáj emlékezetessé tennie. Azután, egy hirtelen ötlettől vezérelve, kiment az istállóba. Már korábban is látta, hogy Kati, a kotlós, ott ücsörög egy fonott kosárban, egy halom tojás fölött, és a kiköltésükön szorgoskodik. Talán észre se veszi, ha kicsenek alóla egy tojást - ötlött fel Panni agyában. Panni szelíd, de félreérthetetlen hessegető mozdulatára Kati meglepetten röppent le a tojásokról. Panni gyorsan elvett egy tojást, azt, amit az egyformák között mégis a legszebbnek látott, majd sebesen kiiszkolt az istállóból. Az ajtóból visszatekintve megnyugodva látta, hogy a kotlós - mintha mi sem történt volna - már ismét ott ült a kosárban. Panni jó előre készült a tojásfestésre, ezért otthonról magával hozta a filctoll készletét. Semmi sem állhatta útját, hogy elkészítse a húsvét legdíszesebb tojását, amit persze Bencével akart megkerestetni. Kicsit ugyan elgondolkodtatta, nem lesz-e abból baj, hogy nyers tojásra rajzol, nem törik-e össze, de aztán már csak táncolt a kezében a filctoll, és egyre kacskaringósabb, színesebb minták tűntek elő a tojáson. A végeredmény még az ő szívét is megdobogtatta. Nagyon szép lett! Már szinte sajnálta odaadni másnak, de hát a testvérkéjét akarta meglepni vele. Őt pedig nagyon szerette, így már előre örült annak, milyen nagy lesz öcsikéje meglepetése a varázslatos szépségű tojás láttán. A még mindig langyos tojást, hogy az ünnepig illetéktelen szemek elől rejtve tartsa, betette egy ócska kötött sapkába. De főként azért, hogy meg ne sérüljön, el ne törjön. Eljött a nagy nap, húsvét napja. Papa megsúgta Panninak, hogy a tojásokat már kiporciózta a bokrok alá, és ha véget ért az ebéd, indulhat a móka, a tojáskeresés. Panni egy pillanatra eltűnt az ebédlőasztal mellől, de csak azért, hogy a maga csinálta hímes tojást elrejtse egy málnabokor alá, a kert legtávolabbi zugába. Ebéd után azt mondta a kisöccsének:
	- Bence, neked egy varázstojást kell megkeresned. Csak légy kitartó, menj el egészen a kert
	végéig, ahol a málnabokrok zöldellnek.
	A napocska kitartóan, melegen sütött, de bizony Panni is jócskán kimelegedett, amíg az összes tojást sikerült megtalálnia. Bence azonban csak nem került elő a málnabokor takarásából. Kiabálni kezdtek neki, bár félni nem kellett, a kertet kerítés zárta körbe, a kisfiú még csak véletlenül se kóborolhatott el úgy, hogy ne találjanak rá. A hívó szóra egyszer csak feltűnt Bence. A rajta lévő kisinget derekához fogva, óvatosan közeledett a rá váró felnőttek felé.
	- Na, mit találtál kis Bencém? - kérdezte Papa.
	- Megtaláltam a varázstojást, és ez volt benne - felelte Bence, egyidejűleg feltárta inge tartalmát, amiben a díszes, hímes tojás héjának apró darabkái között ott fészkelődött egy frissen kikelt, sárgapihés kiscsibe. Hát igen. Hála Panni gondosságának, óvatosságának, az öreg kötött sapka, na meg a jó meleg tavaszi napocska melegének. Épp elérkezett az ideje, hát kibújt a varázstojásból a kiscsibe. Hozzá kell tenni, hogy aznap a többi tojásból is kikeltek kispipi testvérkéi, odabenn az istállóban, Kati kotlós jóvoltából. Ez a húsvét és a varázstojás örökre megmaradt aztán a családtagok emlékezetében.
	- Hát ez volt az én mesém - fejezte be a történetet Panni néni. - Tetszett mindenkinek? -Neked
	is? És Panni néni cinkosan kacsintott az asztalnál húsvéti sonkáját jóízűen falatozó Bence bácsira.
	Közben fejlődik: beszédkedv felkeltése, anyanyelvi és verbális képességek, felidézés, emlékezet, a mesék által a gyermek figyelmének felkeltése a szépre, az ünnep hangulatára, szókincsbővítés, fantázia.
	Ének-zene:
	Idézzétek fel, énekeljétek közösen a múlt héten ajánlott dalokat:
	Nyuszi ül a fűben, Erdő szélén házikó,
	Ülve szundikálva, Ablakában nagyanyó,
	Nyuszi talán beteg vagy, Lám egy nyuszi ott robog,
	Hogy már nem is ugorhatsz. Az ajtaján bekopog.
	Nyuszi hopp! Nyuszi hopp! Kérlek, segíts énrajtam!
	Máris egyet elkapott. A vadász a nyomomban.
	Gyere nyuszi, sose félj!
	Megleszünk mi kettecskén.
	Általunk ajánlott dalok még:
	https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ ( Hová mész te kis nyulacska)
	https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw ( Nyuszi Gyuszi fekszik )
	https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4 ( Hol jártál báránykám)
	Éneklés közben fejlődik: auditív emlékezet, hallás, ritmusérzék, figyelem.
	Mozgás:
	Tegyetek le két tojást (alufóliából gyúrt, karton, kislabda) egymástól távol, majd a két tojás között különböző feladatok végrehajtásával tegyétek meg a távot (nyuszi ugrás, pókjárás, medvejárás, rákjárás, stb.)
	Ha lehetőségetek van kimenni a kertbe, szabadba, akkor futó-fogójátékok játszása. Fussanak akadálykerüléssel vagy átugrással, cikk-cakkban, szlalomban, bújással, mászással.
	Tegyetek ki két kosarat egymástól távol, középre pedig tojásokat és még valamit (nyuszi, répa képek). A gyermek feladata, hogy minél gyorsabban szétválogassa azokat. Egyik kosárba csak a tojások, a másikba csak a nyuszik kerüljenek. Egyszerre egy dolgot vihet. Milyen gyorsan tudja megoldani a feladatot?
	Célba dobás vagy gurítás az alufóliából gyúrt tojásokkal, labdával.
	Akadálykerülés közben tojásóvással (tegyetek kanálra egy tojást, és a gyermeknek úgy
	kell megkerülnie a kijelölt akadályt, hogy ne essen le a kanálról a tojás. Nehezítés: a
	kanál méretének csökkentése.
	Játék közben fejlődik: mozgáskoordináció, térbeli tájékozódás, gyorsaság, ügyesség,
	reakcióidő, szabálytudat, állóképesség, szem-kéz / szem-láb koordináció.
	Játsszatok annyit, amennyit csak tudtok, és készülődjetek az ünnepre. Szűk családon belül is
	boldogan, örömteli pillanatokkal tud telni.
	Fiúk tanuljatok locsolóverset, és ne felejtsétek el meglocsolni édesanyátokat, nehogy
	elhervadjanak!
	Továbbra is szívesen várjuk a csoportba az alkotásaitokról készült fényképeket, örömmel
	nézegetjük őket!
	ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK NEKTEK!
	

