
Sziasztok kedves Bóbitások! 

Íme a második hétre ajánlott tevékenységek: 

Az előző hetiek maradhatnak, hiszen valószínű, hogy nem mindet valósítottátok meg és hátha 

lesz még kedvetek (illetve a gyerekeknek) hozzájuk. Mivel azonban közeledik a húsvét, amit 

a gyerekek biztosan nagyon várnak, néhány újabb játékot is kipróbálhattok. 

Játékok: 

Építés leporellók felhasználásával: nyuszi házikó, fészek kialakítása, berendezése 

Fejleszti: együttműködés (ha tesók játsszák), kreativitás, képzelet 

Könyvesbolt, könyvtár, olvasó sarok kialakítása 

Fejleszti: alkalmazkodás, viselkedési kultúra 

Papírsárkány készítése, verseny (ki tudja magasabbra röptetni, hosszabb ideig fenn tartani?) 

Fejleszti: finommotorika, utánzás, kézügyesség, versenyszellem, kudarctűrés, együttjátszás 

öröme 

 

Munka jellegű tevékenységek: 

Tavaszi nagytakarítás az ünnepre készülve. A könyvek rendszerezése után a ruhákat is 

kiválogathatjátok. Lehet színek, vagy nagyság szerint is csoportosítani (amit már kinőtt a 

gyermek), illetve külön a téli, vastagabbakat, amikre mostanában nem nagyon lesz szükség. 

Közben beszélgethettek a tavaszi időjárásról. Az ablakból, ha olyan a kilátás, 

megcsodálhatjátok az ébredő természetet (virágzó fákat, nyíló virágokat, zöldülő füvet), 

esetleg betervezhettek egy sétát is. 

Fejleszti: gondolkodás, megfigyelőképesség, természet szépségeire való rácsodálkozás, 

segítőkészség 

Külső világ tevékeny megismerése: 

 

Környezeti tartalom: 

 

Mire valók a könyvek? Mit tudhatunk meg belőlük? 

Sok féle információt közvetítenek, segítenek a régi idők felidézésében, szórakoztatnak, 

tanítanak, gyönyörködtetnek, stb. 

Húsvéti és nyuszis könyvek keresése: 

Beszélgetés az ünnepről, közben a húsvéti népszokások felelevenítése (tojásfestés, 

locsolkodás, tojásgurítás, húsvéti ételek) 

 

Matematikai tartalom: 

Megszámolhatjátok, hány darab húsvéti és nyuszis könyvet találtatok. Összehasonlíthatjátok, 

melyikben van több kép, melyik a legvastagabb, melyik leporellóból tudtok nagyobb nyuszi 

házat építeni (miért)? 

Fejleszti: Összehasonlítás képessége, megfigyelőképesség, gondolkodás, számlálási készség 



Mi változott meg? 

Sorba rendezhetitek a könyveket, jól megnézitek, hogy melyik könyv, hányadik a sorban, 

majd a gyerekek becsukják a szemüket, közben Ti megváltoztattok valamit (felcseréltek két 

könyvet, elvesztek egyet, kicserélitek az egyiket, stb.). Amikor kinyitják a szemüket, ki kell 

találniuk, hogy mi változott meg? Célszerű először kevesebb könyvet sorba rakni (3-4) és 

amikor már jól megy, növelni a mennyiséget. 

Fejleszti: figyelem, megfigyelőképesség, rövid távú vizuális memória sorszámnevek 

gyakorlása, szabálytudat 

 

Verselés, mesélés: 

Zelk Zoltán: A három nyúl https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4 

Fejleszti: képzelet, humorérzék, hallási figyelem, szókincs 

Az erdőzöldítő, mező virágoztató királykisasszony (Benedek Elek) 

Fejleszti: hallási figyelem, szókincs, érzelmi intelligencia, képzelet 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 

Mondókás, dalos könyvek nézegetése, azokból éneklés (gyerekek kedvenc dalai) 

Mondókák: 

Megmosdott a tulipán, harmat csillog rajta,   Nyuszi fülét hegyezi, 

piros szirma pirosabb, mint a lányok arca.   nagy bajuszát megpödri. 

Tuli-tuli-tulipán, tuli-tuli-tarka,    Répát eszik, ropp-ropp-ropp, 

kezdődik most a játék, ez a fogó, rajta!   nagyot ugrik, hopp-hopp-hopp! 

Ha az apukáknak van kedve, taníthatnak locsoló verset a fiúknak. Ezekből bőséges a kínálat 

az interneten, mindenki kedvére valót választhat. husvetilocsoloversek.hu,csaladinet.hu 

Énekes könyv segítségével halk-hangos éneklés, mondókázás (ha kinyitjuk a könyvet, 

hangosan, ha becsukjuk, halkan énekelünk, mondókázunk). 

Fejleszti: ritmusérzék, hallási figyelem, hallási emlékezet, hallási megkülönböztetés, 

szabálytudat, nyelvi kifejező képesség 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 

Papírhajtogatással tulipán készítése: https://www.youtube.com/watch?v=UoW6YJA_qfY 

Fejleszti: finommotorika, szem-kéz koordináció, kéz ujjainak erősítése, kitartás, türelem, 

feladattudat, esztétikai érzék 

Tojásfestés, díszítés: sok féle technikával dolgozhattok (festék, zsírkréta, ragasztás, kartonból 

kivágott tojás formát varrással is díszíthetnek a gyerekek – ezt célszerű tompább tűvel, előre 

kilyuggatott mintával - lehet lányokkal igazi tojást is festeni, stb. (Julcsi és Levi anyukája is 

rakott fel a csoportunkba nagyon jókat) 

Fejleszti: képzelet, finommotorika, figyelem, alkotás öröme, esztétikai érzék, helyes 

ceruzafogás, türelem, kitartás, szem-kéz koordináció 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4
http://husvetilocsoloversek.hu/
http://csaladinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=UoW6YJA_qfY


Bábkészítés: 

Megrajzolhatjátok közösen is a mese szereplőit (A három nyúl), kifesthetitek, kivághatjátok, 

hurkapálcára ragasztva el is készíthetitek a bábokat. Ezután kezdődhet a báb előadás! 

Fejlesztés: finommotorika, szem-kéz koordináció, kéz ujjainak erősítése, kitartás, türelem, 

helyes olló használat, feladattudat, esztétikai érzék, együtt játszás öröme, beszédkészség 

 

Mozgás: 

Nagymozgások: 

Páros lábon szökdelés (könyvet térd közé szorítva) Ugráljunk, mint a verebek…ének 

Pókjárás, rákjárás könyvvel a hason 

Teknősbéka: járás négykézláb, könyvvel a háton 

Nyuszi ugrás: figyeljetek rá, hogy a lábak összezárva, először a két tenyér érjen a talajra 

 

Bízunk benne, hogy a következő hét is tartalmasan telik majd, a húsvéti készülődés izgalmai 

után pedig mindenkihez „ellátogat” a nyuszi! Tudjátok, ha szép rajzokkal várjátok, akkor Ti is 

megajándékozzátok Őt! Az elkészült alkotásokat mi is szívesen megnéznénk! Jó készülődést, 

vigyázzatok Magatokra! 

Szeretettel gondolunk Rátok: Judit néni és Edit néni 


