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Szándékterv a „Húsvét” témához 

1. 

A könyv, amit Anita néni olvasott a kislányának húsvét táján: 

Vacak, a hetedik testvér 

 

Célja: Ráhangolódás az ünnepre (egy nyuszis mese segítségével)     

           „Nyuszikutya” megismerése 

Gyűjtés: (azaz gyűjtöttünk volna) nyuszikat, répát, nyulas, húsvétos 

mesekönyveket 

 

Tevékenységek: 

 

JÁTÉK:  

könyves boltos, könyvtáros, könyvkötős, könyv készítős (író, költő, fotós, 

rajzoló/illusztrátor, stb… 

nyuszicsaládos 

nyuszifészkes 

kutyás 

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

kifejező készség 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE: 

Környezeti tartalom:  

Hol élnek az üregi nyulak? Mi az az üreg? Mit esznek a nyulak és mit a kutyák? 

Hasonlít-e a mozgásuk, a külsejük, a testük?  
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Mit gondolsz, tud egy kicsi kutya az erdőben élni? Lehet nyulaknak kutya a 

testvére? Hogy beszél a nyúl a kutyával: nyúlul vagy kutyául? A nyulak elkezdik 

tanítani a kutyát nyúlnak lenni. Mit gondoltok, sikerül nekik? 

Milyen állatok élnek még az erdőben?  

Matematikai tartalom: 

-összehasonlítás, megkülönböztetés (nyúl –kutya) 

-azonosságok, különbözőségek keresése (lábak száma, szőr, fül, táplálkozás, stb.) 

-számlálás (nyulak, egyéb állatok) 

-viszonyszavak gyakorlása (alatt, mellett, fölött, előtt, rajta, stb.) 

Fejlesztés: aktív és passzív szókincs, verbális kifejezőkészség, figyelem, 

gondolkodás, matematikai gondolkodás, összehasonlító és megkülönböztető 

képesség, azonosságok, különbözőségek megkeresése, számfogalom, megfigyelő 

képesség, emlékezet 

 

MESE – VERS: 

Mese: Fedina Lídia: Vacak a hetedik testvér 

https://www.youtube.com/watch?v=cv63CyhNxLw 

Versike a filmből: (41 percnél) 

„Én vagyok a nyuszikutya, 

ezt az egész világ tudja, 

ha bántod a barátomat, 

beléd mártom a fogamat! 

Horgas csőrű! Ha őt megeszed, 

nyuszikutya csúnyán megfizet!” 

https://www.youtube.com/watch?v=cv63CyhNxLw


3 
 

 

Fejlesztés: auditív érzékelés, szándékos figyelem, képzelet, türelem, gondolkodás, 

aktív és passzív szókincs, rövid és hosszútávú memória 

 

ÉNEK – ZENE: 

Mondóka: (szintén a filmből 41.34 percnél)  

„Görbe csőrű, buta héja, 

összetörsz, mint tojás héja!” 

A mondókát lehet kísérni egyenletes lüktetésű tapssal, térdre, vagy bármely más 

testrészre történő koppintással, stb.  

Nyuszi ül a fűben… https://www.youtube.com/watch?v=l9-oPALmErs 

Ének: https://www.youtube.com/watch?v=Z14x0FTHXNg 

az ének kisérhető tánccal, nyuszis mozgásokkal 

Fejlesztés: megfigyelőképesség, hallás, ritmusérzék, türelem, figyelem 

 

RAJZOLÁS – FESTÉS - BARKÁCSOLÁS: 

kisebbeknek: kivágott répaforma - felületfestés 

nagyobbaknak: előre kilyukasztgatott kemény papíron répa varrás,  

mese szereplőinek lerajzolása, meseillusztráció rajzolása (valamelyik jelenet), 

síkbábok készítése a szereplőkről  

Fejlesztés: figyelem, emlékezet, szem-kéz koordináció, ceruza és ecsethasználat, 

finommotorika 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9-oPALmErs
https://www.youtube.com/watch?v=Z14x0FTHXNg
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MOZGÁS: 

Amit Vacaknak meg kell tanulnia a nyusziktól: nyusziugrás, cikkcakkban futás, 

bozótba befutás, jobbra- balra irányváltással futás, bukfenc, hanyatt fekve répa 

feldobálása és elkapása, nyuszi ülés (sarkon ülés, kezek mellhez húzva, manccsá 

változtatva), kémlelő tekintettel nézés, lapulás a földre, üregbe bekúszás, 

magasról leugrás. 

Amit a nyusziknak kell megtanulnia Vacaktól: morgás, vonyítás, négykézláb járás, 

futás, kutyaúszás. 

Amit a gyerekeknek kell megtanulnia a mókusoktól: makkal célbadobás a faodúba 

(vagy kislabdával, zoknigombóccal célba dobás, ahová anyáék engedik). 

Fejlesztés: finommozgás, figyelem, koncentráció, erő, ügyesség, állóképesség, 

szem-kéz, szem-láb koordináció 

 

 

Kedves Szülők!  

Hogyan is kezdjetek ennek a tervnek a megvalósításához?  

Legjobb lenne elolvasni a könyvből a mesét, és csak utána megnézni a mesefilmet, 

hiszen az élő szónál jobb nyelvi fejlesztés nem létezik, s a belső képteremtő 

képesség is a hallott mesétől fejlődik, nem a filmtől. Ha ez nem lehetséges, akkor 

nézzétek meg a filmet, de több részletben, hiszen nagyon hosszú. 

https://www.youtube.com/watch?v=cv63CyhNxLw  

Beszélgessetek róla! A fent megírt kérdések mentén térjetek ki a nyulak és kutyák 

tulajdonságaira. Énekeljetek, mondókázzatok, táncoljatok…  

Ha sikerül valamit megvalósítani, és küldötök róla képet, annak nagyon fogunk 

örülni. Jó munkát, jó szórakozást!  

https://www.youtube.com/watch?v=cv63CyhNxLw

