Húsvéti készülődés
2021. 03.16 – 04.05.
Kedves Szülők!
Ahogyan tavaly, sajnos most is külön kell, hogy töltsük a húsvéti készülődés idejét.
Ezen a felületen kínálunk ötleteket, tennivalókat, segítséget.
A következő 3 hét célja: készülődés az ünnepre. A húsvéti népszokások, jelképek,
szimbólumok megismerése. Nyuszis dalok, versek, locsolóversek tanulása, a témához
illő mesék hallgatása, mesefilmek nézése. Barkácsolás, festés, rajzolás, a lakás
ünnepváró dekorálása.
Gyűjtsetek: (azaz keressétek elő otthon) a nyulas, húsvétos könyveket,
mesekönyveket, textil/plüss nyuszit, bárányt, csibét, répát, húsvétos képeslapokat,
képeket, barkát, hímes tojásokat, porcelán nyuszit, dísz kismadarat, húsvéti koszorút,
ajtódíszt, plédet, kendőt, amiből nyuszifészket lehet csavarintani, kiskosarat,
vödröcskét, ecseteket, amikkel játékból lehet tojást festeni… hadd játszanak ezekkel
a gyerekek.

Játszatok nyuszicsaládos, nyuszifészkes, tyúkanyós, csibés, tojásgyáras, tojásfestő
műhelyes, tojásszállítós, stb. játékokat.
(Fejlesztés: kreativitás, gondolkodás, tervezési képességek, szókincs, verbális
kifejező készség)
Ismerkedjetek a húsvéti népszokásokkal, szokásokkal.
Húsvéti jelképek, szimbólumok (tojás, bárány, nyúl, barka). Segítségül néhány link:
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2013/03/30/husveti-szokasok-es-hagyomanyok/
https://www.edenkert.hu/elet-mod/legjobb-otthon/husveti-szokasok-hagyomanyok/5469/ 2
Az óvodában ezekről a dolgokról szoktunk beszélgetni, bizonyos elemeit megpróbáljuk
a játékba is bevinni. Nyilván minden családban megvannak a hagyományok, amelyek
mentén folyik az ünnepre való készülődés, tegyétek most is úgy, ahogy szoktátok, de
hátha belefér picit több is.
Számolgassatok, hasonlítsatok össze, méregessetek a gyerekekkel. Például:
-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.)
-mérés (sütikészítés közben pohárral, kanállal, stb.)
(Fejlesztés: aktív és passzív szókincs, verbális kifejezőkészség, figyelem,
matematikai gondolkodás, összehasonlító és megkülönböztető képesség,

azonosságok, különbözőségek megkeresése, számfogalom, megfigyelő képesség,
emlékezet)
Meséljetek, olvassatok, hallgassatok verseket:
Szívből ajánlom Anita felolvasásában a Csupafül meséket, minden évben elővesszük
ezt a kedves könyvet.
A másik klasszikus, amit imádnak a gyerekek, A három nyúl. Nem tudjuk elégszer
elolvasni, elmondani nekik.
Ne feledkezzünk meg Rutkai Bori nyulas meséjéről sem.
Hallgassátok szeretettel:
Mese:
1. Fésűs Éva: Csupafül (folytatásos mese Anita néni felolvasásában, a „Szülők”
csoportba lesz feltöltve, naponta)
2. Zelk Zoltán: A három nyúl
https://vimeo.com/315229647?fbclid=IwAR2pPSjAskNrJ9IlgBVg4ihLvCwnPTbUWuHfFuD6w_X1sZMpk_GeSH4wnY

3. Rutkai Bori: Palánta planéták, azaz Nyúl Ubul meséje
https://www.youtube.com/watch?v=UsK_6FMsUkM&ab_channel=MESETVdalok%2Cmes%C3%A9k%2Crajzfilmekgyerekeknek
A versikék közül a minden évben előveendő klasszikus a Nyuszi fülét hegyezi…
Könnyen tanulható, boldogan mondogatják játék közben is, és ugrándoznak hozzá…
Vers:
1. „Nyuszi fülét hegyezi,
nagy bajuszát megpödri.
Répát eszik ropp- ropp- ropp,
nagyot ugrik hopp, hopp, hopp!”
2. Nyuszi, nyuszi, nyuszikám,
ne félj tőlem, nincs puskám.
Van ám nékem egyebem,
friss káposztalevelem.
(Fejlesztés: auditív érzékelés, szándékos figyelem, képzelet, aktív és passzív
szókincs, rövid és hosszútávú memória)
Énekelni, zenélni nem minden szülőnek könnyű, de érdemes megpróbálni és segíthet
a nagytesó vagy a youtube is. Az első hétre ezeket javasoljuk:
Mondóka:
Mak-mak-mak, mak-mak-mak,
sárgarépa bekaplak! Hamm!

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

Zenehallgatásként egy tavaszi dalt ajánlok:
Gryllus – Füzesi: Tavasz
https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8&ab_channel=GryllusVilmosgyerekdalok
(Fejlesztés: auditív érzékelés, megfigyelőképesség, hallás, ritmusérzék, aktív és
passzív szókincs, figyelem)

Rajzolni, festeni, barkácsolni minden gyerek szeret.
Érdemes gyúrni lisztgyurmát, sokféle receptet találhattok a neten, pl ezt is:
https://www.youtube.com/watch?v=7olgmTIVKLU&ab_channel=Nosalty
Készülhet belőle répa, nyuszi, süti, bármi. Formázhattok térbeli, síkbeli formákat,
használjátok a sütiformákat is. Száradás után játszani is lehet az elkészült
dolgokkal. pl:
https://sutidoboz.hu/repak-dekoralashoz/

A nagyobbak már képesek festékes ujjnyomból csibét, nyuszit alakítani, pici festék
és egy filctoll vagy ceruza kell csak hozzá:

A kisebbeknek nagyobb festenivalót adjatok, pl egy nagy tojást, vagy nyuszit, amit
előre megrajzoltok, vagy kivágtok, (akár kartonra, egy régi doboz oldalából kivágva),
s amit bátran mázolhat. Az egyszerű formák a legjobbak. Pl:
https://hu.pinterest.com/pin/423619908681529790/

A gyerekek tenyerének befestésével tyúkocskát nyomdázhattok:
https://hu.pinterest.com/pin/423619908675878198/
Búzát vagy más magokat ültethettek húsvéti díszítésű üvegbe, konzervdobozba:

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

Elég vacak idő van a héten, de jó, ha belefér egy-egy futkározás, kergetőzés,
biciklizés vagy rollerezés a szabadban. A szobában lehet próbálgatni a nyusziugrást.
Segíthet a gyerekeknek, ha mondjátok nekik, hogy kéz, láb, kéz, láb… így előbb a
kezüket teszik le, és utána ugranak a lábukkal. Cél, hogy zárt térddel végezzék a
gyakorlatot.
Jövő hét elején újabb ötletekkel próbálunk segíteni. Írjatok, ha kérdésetek van!

szeretettel:

Pusztai Katalin

