Ajánlott témánk: Húsvéti készülődés
A PROJEKT CÉLJA:
Vidám ráhangolódás, készülődés az ünnepre
Ismerkedés a húsvéthoz kapcsolodó szimbólumokkal, jelképekkel, népszokásokkal
Locsolóversek tanulása, a témához kapcsolódó mesék, dalok megismerése
A családi hagyományok felelevenítése, közös élmények szerzése
GYŰJTHETTEK:
Mindent, ami nyuszis, bárányos, csibés:
– könyveket, meséket
– képeslapokat
– újságból kivágott képeket
– plüssállatokat
– különböző anyagú (fa, porcelán, műanyag, gipsz) tárgyakat, figurákat

JÁTÉKOK:
Szabad játékok a gyermek fantáziája alapján:
•
•
•
•
•

Nyuszicsaládos
Farm építése
Tojásgyár, tojásfestő műhely
Tyúkanyós, csibés
Húsvéti képeslap posta

Közös játékok:
•

Tojásvadászat: rejtsetek el a kertben vagy lakásban tojásokat, a gyerekek pedig a
keresésükre indulnak. Több gyerkőc esetén nehezíthetitek a játékot, ha például
mindegyiküknek más színű tojást kell megkeresniük (nem lesz veszekedés, hogy kinek van
több)

•

Róka és a tojások: ez a játék inkább szabadtérben ajánlott, mert nagy teret igényel, viszont
minden korosztály imádni fogja, mert a fogócska egy variációja. Egy játékos a róka, ő áll a
kör közepére, a többiek a tojások, mindenki egyéni, saját színt talál ki magának, amiről a
róka nem tud. (Egy szín csak egyszer szerepeljen, különben kavarodás lesz.) A róka
találomra mond egy színt, mire a színt viselő gyerek kilép a sorból, és futásnak ered a
körben. A cél, hogy visszaérjen a helyére, a „fészekbe”, mielőtt a róka elkapja. Ha a rókának
sikerül a menekülőt megérintenie, akkor ő lesz az új róka, azaz ő áll a kör közepére. A játék
pedig folytatódik.

•

Klasszikus tojásgurító verseny: A főtt tojást kijelölt helyről (start) kell eljuttatni a célig. A
klasszikus játékban főzőkanállal gurítják, de akár a haladó tojásgurítók négykézláb az orruk
hegyével is próbálkozhatnak! Rossz idő esetén a nappaliban is játszhatjátok, akadályok
kerülgetésével.

•

Forró a tojás!: ezt a játékot szétnyitható műanyagtojással játsszátok, melybe valamilyen
nehezéket tegyetek. A gyerekek (és felnőttek) körbe ülnek, egy kívülálló felelős a zenéért.
Egyszerre indul el a zene, és körútjára a tojás. Ha megáll a zene, akkor az esik ki, akinél a
tojás éppen van, ezért mindenki igyekszik megszabadulni a kezét égető, „forró” csemegétől.
A játék a vége felé kezd izgalmassá válni, amikor már csak pár ember adogatja körbe.

•

Add tovább a nyuszit: üljetek körbe a szőnyegre és egy plüssfigurát adjatok körbe. Akihez a
nyuszi kerül mondania kell egy húsvéttal kapcsolatos dolgot, majd továbbadni. Figyeljetek,
hogy ismétlődés ne legyen.

Játék közben fejlődik: memória, szókincs, ismeret, gondolkodás, finommotorika, fantázia,
együttműködés (szerepvállalás, szerepátadás), figyelem, szociális érzékenység, mozgáskoordináció,
ügyesség

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE:
KÖRNYEZETI TARTALOM:
•

Beszélgessetek róla, hogy
- Mit ünneplünk húsvétkor? Minek az ünnepe?
- Milyen állatok, jelképek kapcsolódnak az ünnephez? (https://anyanet.hu/a-piros-tojastol-alocsolkodasig-tudod-mit-jelentenek-a-husveti-jelkepek/)
- Milyen húsvéti hagyományokat és népszokásokat ismertek?
(https://debrecen.imami.hu/husvet/husveti-nepszokasok-viragvasarnaptol-fehervasarnapig)
- A családban ti hogyan ünneplitek a húsvétot, milyen ételeket készítetek?

•

Jön a jó idő, sétáljatok, mozogjatok sokat, és közben figyeljétek meg az ébredő természetet
és az időjárás változásait.

•

Ültessetek néhány virágot a kertben, ha nincs kertetek akkor cserépben. A nagyobbak
„fejlődési naplót” is rajzolhatnak, amiben a locsolásokat is „dokumentálhatják”.

•

Olvassatok, nézegessetek videókat a nyuszik tulajdonságairól, életéről!
(https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2017/04/17/15-erdekesseg-amit-nem-tudtal-anyuszikrol/)
(https://starity.hu/magazin/49250-30-dolog-amit-meg-nem-tudtal-a-nyuszikrol/)
(https://www.youtube.com/watch?v=Is3P8hKVwXA)
https://www.youtube.com/watch?v=PjLDzhgTiu0)
Keressetek képeket, beszélgessetek róla milyen nyuszi fajták vannak, hol élnek, milyen a
kinézetük, mozgásuk, mit esznek, hogyan kell gondoskodni róluk stb.

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, ok-okozati összefüggések felismerése, aktív és passzív
szókincs, finommotorika, türelem, gondolkodás, emlékezet

MATEMATIKAI TARTALOM:
•

Készítsetek finom húsvéti kalácsot, süteményeket, közben gyakoroljátok a mérést,
számlálást (pohár, kanál, db, stb.). A nagyobbak le is rajzolhatják a receptet, egy klassz kis

saját húsvéti szakácskönyvet alkotva.
•

Válogassátok szét a korábban összegyűjtött húsvéti tárgyakat különböző szempontok szerint
(azonos állatok, kétlábú, négylábú, anyaguk szerint (fa, porcelán stb.) tojásokat színek
szerint, majd becslés (melyikből van több, kevesebb) és számlálás.

•

Az újságból kivágott képekből próbáljatok meg különböző sormintákat kirakni (2 tojás, 1
bárány, 2 nyuszi...)

•

Lányok, számoljátok meg hány húsvéti tojást kell festenetek, hány locsolót vártok. Fiúk, ti
pedig számoljátok meg hány kislányt és nagylányt kell meglocsolnotok a családban.

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, emlékezet, figyelem, mennyiség és számnév
összekapcsolása, számlálás képessége, taktilis érzék, alak-, szín- és formalátás, kitartás

VERSELÉS, MESÉLÉS
Versek:
Mentovics Éva: Locsolóvers

Mentovics Éva: A tojásfestés

Te mosolygós kis virágszál:
Olyan, mint a margarét’.
Meglocsollak, illatozzál,
akárcsak a tarka rét.

Nyúl apónak sok a gondja.
Jajveszékel, fejét fogja.
– Reggel óta görnyedezek.
Hol van a sok nyuszigyerek?

Válaszvers lányoknak:
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!

Kupacokban áll a tojás,
nyakunkon van a locsolás.
Hogy készüljünk a Húsvétra?
Festésre vár százhúsz véka…
– Ne morgolódj, Nyuszi papa!
Most érkeztünk éppen haza.
Szélsebesen festegetünk,
vasárnapra készen leszünk.

Mesék:
Bús Ilona: Húsvéti tojás
Valamikor nagyon régen egymás tőszomszédságában lakott egy nagyon szegény és egy nagyon
gazdag asszony. Húsvét előtt a nagyon gazdag konyhájában sült a rétes, kelt a fánk. A sok jó illat
csak úgy áradt a szegény udvarába; ott játszottak a a gyerekei. Egyszerre csak a legidősebb, a
hatéves Rozika így szólt:
– Édesanyám! Minálunk miért nem sül valami a kemencében?
– Nincsen tojásom, amivel kalácsot vagy fánkot süthetnék.

– Kérek én a szomszédban, van ott annyi kacsa, liba, tyúk, hogy ellepik az udvart, tojnak azok
eleget. – mondta a kislány.
– Vigyázz, még rád uszítják a kutyát és megharap…! – intette az anyja, de Rozika nem ijedt meg a
harapós kutyától és kiskosarával átment a szomszédba. Alig lépett az udvarba, már messziről
rákiáltottt a gazdag asszony:
– Mit akarsz itt?
Rozika illedelmesen köszönt és így szólt: – Csak pár tojást szeretnék kérni, hogy édesanyám
kalácsot süthessen az ünnepre.
– To-já-ááá-st!? –húzta a szót a gazdag – drága kukoricán, árpán neveltem a tyúkjaimat, nem
osztogatom én a tojást senkinek se, magamnak kell mind! Menj a rétre, kérj a madaraktól, azok
talán adnak…! – szólt és becsapta a gyerek orra előtt az ajtót.
Rozika egy percig szótlanul állt, majd hirtelen felvidulva a rétre futott. Virágillat, madárcsicsergés
fogadta a kislányt. A nap melegen simogatta arcocskáját, színes pillangók röppentek elé, a tavaszi
szellő, a futó felhő, valamennyien mintha csak kérdezték volna. „ Mit kívánsz, Rozika?” A kislány
megérezte a szíves fogadtatást és lelkendezve mondta.
– Kedves madárkák, ünnepre készülődünk, sok testvérem van, de egy csepp kalácsot sem tud sütni
édesanyám, mert egyetlen tojásunk sincsen. Kértem a gazdag szomszédasszonytól, de az nem adott,
hozzátok jöttem hát. Kérlek szépen benneteket, adjatok nekünk pár tojást! – Kosárkáját egy bokor
alá tette. – Holnap érte jövök, jó? – kérdezte kedvesen és hazaszaladt.
A madarak összedugták a fejüket. – Csip-csip-csip-csirip-csipogta egy pacsirta – hallottátok, mit
kért a kislány?
– Csip-csip-csip, hallottuk és adunk, adunk…Egyszerre nagy sürgés-forgás keletkezett a réten, a
madárkák szárnya libbent-lobbant, a kosárkára telepedtek és potty!…egy-egy tojást ejtettek bele. A
nap kacagott örömében, amikor ezt látta, és fényes sugarával megfestett egy kis tojást. Most már
volt a kosárban egy aranytojás is. Ekkor ért oda nyuszika.
– Mak-mak-mak, mi van itt?
– Nézz csak a kosárba, te kis csacska –figyelmeztette egy kék harangvirág. A nyuszi elámult:
– Ó, de sok szép tojás! Fessük színesre őket! Gyertek! – szólt a virágoknak, és már jött is a sárga
kankalin, a lila kökörcsin meg a tűzpiros pipacs. Alkonyatkor a kis kosár sok-sok színes tojással
volt tele. Meglátta ezt a hold.
– No, most hadd fessek egyet én is ezüstre! –és fényét egy kis tojásra festette.
Rozika reggel kiszaladt a rétre. Ó, milyen boldogan nevetett, amikor a sok színes tojást meglátta a
kosárban és mellette őrzőként egy tapsifüles nyuszikát! Csodálkozva nézett rá:
– Talán te festetted?
– Mak-mak-mak, igen, de a tojásokat ők adták – és a röpködő madarakra mutatott.

– Tudom, tudom! –nevetett Rozika és köszönetet mondott a madaraknak, a rét virágainak és a
napnak. Hazaszaladt a sok színes tojással, de mivel akadt köztük néhány fehér is, édesanyja
kalácsot sütött belőlük. Nagy lett a kalács, és a sok gyerek úgy jóllakott vele, mint a duda…
Azóta minden esztendőben tavasszal nagy sürgés-forgás van a réten: a sok nyuszi festi a tojásokat.
Úgy, ahogy elmondtam ebben a mesében.

Kovács Klára: Nagy a munka!
Nyulam-bulamék nagy barátságban éltek tyúkanyóval. Naponta ellátogatott Nyulam-bulaméktól
tyúkanyóhoz valaki. Tavasztündér megérkezése óta Nyulam-bulamék veszik meg tyúkanyó tojásait.
Nyifi, Nyafi, Nyufi vagy valamelyik nyúlgyerek már szalad is a kosárral, ha meghallja tyúkanyó
kotkodácsolását.
Kot, kot, kot, kot, kotkodács,
minden napra egy tojás!
Tyúkanyó kíváncsi volt, miért kell olyan sok tojás Nyulam-bulaméknak. Nem kérdezősködött,
hanem szépen felöltözködött. Nagyon szép tavaszi kosztümöt vett magára, és útnak indult.
Nyulam-bulamék háza nem volt messze. Kellemes, enyhe, szép időben lassan, sétálva ment.
Nagyon jónak tartotta , hogy a lakás ablaka nyitva állt. Bekukucskált. No, még ilyet életében
sohasem látott! Nagy munka folyt bent. Nyulam-bulamék családjában kicsik, nagyok festették az ő
fehér tojásait. Közben jókedvűen énekelgettek:
Nem csinálunk egyebet, egyebet,
tojást festünk, szépeket, szépeket,
sok a festék, kis ecset, nagy ecset,
ügyes, aki festeget, festeget.
Tyúkanyó kopogtatott. Nyúlanyó festékesen szaladt eléje. betessékelte. Nyifi, Nyafi és a többiek
udvariasan, örömmel üdvözölték. Nyufi szaladt a székért, törülgette, nehogy festékes legyen
tyúkanyó tavaszi ruhája. Nyúlapó megmutatta a sok -sok nevet, a a névsort, kinek visznek festett
tojásokat. Van, aki piros tojást kér, mások hímeset, kéket, lilát, sárgát, zöldet, tarkát és pöttyöset.
Nyúlapó derűsen, nagy örömmel átadott a sok levél közül egyet Tyúkanyónak.
Kedves Nyúlapó!
Nagyon kérlek, ne feledkezz el rólam! Hozzál nekem piros tojást!
Úgy dugd el a kertünkben, hogy valaki el ne vigye!
Hozzál kérlek, nagyon kérlek, a szomszéd kislánynak sok-sok tojást, pirosat, hímeset, mert
locsolkodni megyek.
Nekem sok tojást adnak akkor, ha szépen elmondom náluk azt a verset, amit tanultam:
Napsütötte szép tájakon, jöttem végig az utakon.
Felém hajolt sok-sok virág, rózsavizük osztogatták.
Megöntözlek most itt véle, piros tojást kérek érte!
Köszöntelek és várlak, kedves Nyúlapó!
Tamás.
– Ó, de kedves, de megható! – kotkodácsolta egyre tyúkanyó.
– Van itt még sok szép levél! Nézte, nézte olvasta még sokáig tyúkanyó a leveleket, s addig a sok

nyúlgyerek szorgalmasan festegetett.
Igyártó Zita: Az erdő ajándéka
Valamikor réges-régen, amikor az állatok még tudtak beszélni, az volt a szokás, hogy a húsvéti
hímes tojásokat az erdei nyulak festették. Nyáron a vadvirágok lehullatott szirmaiból színes
festékeket készítettek, és nyárfakéregből készült dobozokban tárolták tavaszig.
Így dolgoztak egész nyáron Nyúl apóék, is. A virágszirmokat gyűjtögették, ősszel pedig a fák színes
leveleit. Télen száraz fűszálakból apró pemzliket, ecseteket kötözgettek, és mindezeket a kamra
polcaira rakosgatták el. Tavasz felé nagy volt a sürgés-forgás a baromfiudvarok tájékán is, a tyúkok
előkészítették a szép, fehér tojásokat és várták a az erdei vásárlókat. Lassan elmúlt a tél, és
megérkezett a tavasz. A cinegék meg is beszélték egymás között az eseményeket.
– Nyitni kék, nyitni kék! – énekelte az egyik. – Csicsidő, csicsidő! – jött hamarosan a válasz.
Meghallották ezt a beszélgetést a hóvirágok és előbújtak a puha mohatakaró alól. Hamarosan a
többi tavaszi virág is feléledt téli álmából: a lila kökörcsin, a kékszirmú kővirág, a bólogató fehér
ruhás tőzike, a sárga köntösbe bújt kankalin. Az erdei tisztást tarkabarka virágszőnyeg díszítette.
Nyúl apó és családja már alig várták, hogy elkezdhessék a munkát. Húsvét előtt pár héttel Nyúl apó
így szólt:
– Elérkezett az idő, gyerekek, holnap munkához látunk. Janka és Panka, ti hozzátok elő a kamrából
a festékeket és pemzliket, a fiúk pedig induljanak a faluba a megrendelt tojásokért! A nyuszifiúk
előszedték a kis kézi szekerüket és elhúzták a falu felé, a lányok pedig a konyhába szaladtak, de kis
idő elteltével éktelen sivalkodással rohantak vissza.
– Üresek a polcok, eltűntek a pemzlik és a festékek! Mivel fogunk dolgozni?
Nyúl apó és Nyúl anyó értetlenül néztek egymásra,. Nemrég még minden megvolt, ki követhetett el
ilyen gonoszságot? Ha nem kerülnek elő a munkaeszközök, húsvétkor a gyerekek nem találnak
majd hímes tojásokat a bokor alatt. Hamarosan megérkeztek a fiúk is a szép fehér tojásokkal. Nagy
volt a csalódásuk, mikor megtudták, mit történt. Elhatározták, hogy ha törik ha szakad, megkeresik
a tolvajt.
El is indultak hát az erdőbe és kérdezgették a szembejövő erdőlakókat, hogy tudnak-e valamit az
eltűnt festékekről de senki nem tudott segíteni. Szarka asszonyság a fészke körül sürgölődött, őt is
megkérdezték.
– Én nem tudok semmit – válaszolta nevetve – , de azért kérdezzétek meg a rókát is.
Elindultak hát a róka házához, s mikor odaértek, bizony elámultak azon, amit láttak. A ház előtt egy
tisztáson egy tarkabarka csodalény éppen tojást festett, vagy inkább akart festeni, ami azonban
sehogy sem sikerült neki, mert a festék nem ragadt meg a tojásokon, de annál inkább a bundáján.
Ilyen tiritarka rókát még nem látott a világ. Szegény róka nem tudta, hogy a tojásokat festés előtt
nedves szivaccsal át kell törülgetni. A rejtély bizony megoldódott: a róka volt a tettes. Meg is bánta
őkelme, mert egy hétig mosta bundáját a patakban. azonban ez a nyulakon nem segített, mert se
festék, se pedig egy árva pemzli nem maradt, a kétbalkezes festőművész mindent elpocsékolt és
tönkretett.
A társaság szomorú szívvel tért haza. Nem tudták, mitévők legyenek. Ültek a ház eresze alatt és

búsan lógatták a füleiket. Nyúl anyó elővette a vizeskannát, és vízért indult a közeli forráshoz.
Szomorú volt ő is. Leült a forrás csordogáló vize mellé és kedvetlenül nézte a bokrok között
tevékenykedő cinegéket. Egyszer csak különösen kedves, csilingelő hangon szólította meg valaki:
– Miért vagy ilyen szomorú, Nyúl anyó?
Az anyó körülnézett, de nem látott a közelben senkit. A csilingelő hangocska azonban ismét
szólította:
– Nyúl anyó, Nyúl anyó, itt vagyok melletted, miért búslakodsz?
Nyúl anyó lenézett a földre, hát közvetlen közelében egy csokornyi hóvirág virult.
– Te szólítottál, hóvirág? –kérdezte Nyúl anyó.
– Én hát! Miért itatod az egereket?
– Jaj, jaj kedves hóvirág, nagy baj történt nálunk. A róka elcsente a festékkészletünket és az
ecseteket is. Nem tudunk tojásokat festeni. Csalódnak majd a gyerekek, hogy húsvét vasárnapján
nem találnak hímes tojásokat a kertek bokrai alatt.
– Csak ez a baj? Ezen könnyen tudunk segíteni- mondta a hóvirág.
Egyet füttyentett és a cinegék mind odasorakoztak a közeli fák ágaira.
– Kedves cinegék – kezdte a hóvirág. – vigyétek el a hírt az erdő minden vadvirágának, hogy a
nyulak nagy bajban vannak! Nincs festékük a tojásfestéshez, ezért mindenki adjon egy kevéskét a
saját készletéből.
A cinegék azonnal szétszéledtek és kisvártatva meg is érkeztek a festékekkel tele kis
nyírfacsuprokkal. A hóvirágok fehér és zöld festéket küldtek, a kővirág szép világoskéket, a tőzike
fehéret, a kankalin sárgát. Festék már volt elég, csak az ecset hiányzott. Ekkor megszólalt a
fűzfabokor, aki eddig csendesen nézte a nagy sürgés-forgást.
– Adok én neked ecsetet, amennyi csak kell! Itt vannak a barkáim, nagyon szépen lehet velük
festeni. A közelben álló szomorúfűz is megszólalt:
– Én is adok vesszeimből, fonjatok belőle kosarat, hogy legyen miben hazavinni a sok festéket és
barkát!
El is készült a kosár, és Nyúl anyó boldogan vitte haza az erdő adományát. Otthon nagy lett az
öröm. Azonnal munkához is láttak. Még soha ilyen szép hímeseket nem festettek a nyulak. El is
készültek időre. Amikor a festéssel végeztek, szomorúfűzvesszőből sok-sok apró kosárkát fontak,
ezekbe rakták a tojásokat és elrejtették vasárnap hajnalban a kertek bokrai alá.
Milyen nagy volt az öröm, mikor kora reggel a kislányok kiszaladtak a kertbe és a bokrok alatt
megtalálták a fűzfakosárkákba rejtett csodaszép hímes tojásokat! Másnap, húsvét hétfőn a locsolódó
legénykék is ámulva nézték a különös fényben játszó remekműveket. Sokáig találgatták, hoyg az
idén miért ilyen különlegesen szépek a tojások. A titkot azonban csak a nyulak, az énekesmadarak
és a vadvirágok tudták. azt, hogy igazán szépet csak a szeretet, a megértés és az összetartás tud
alkotni, s hogy mindez az erdő ajándéka.

A három csibe (francia népmese)
Élt egyszer egy tyúkanyó. Ennek a tyúkanyónak volt három csibéje. Az egyik vörös, mint a
róka, a másik fekete, mint a korom, a harmadik pedig fehér, mint a frissen esett hó. S mert
rosszak voltak és engedetlenek, tyúkanyó egy napon elkergette őket. Ment, ment a három
kiscsibe, addig mendegélt, míg egy irdatlan nagy erdőbe nem ért. Ott egy kis tisztás szélén állt
egy kicsi kis kunyhó. A fekete csibe ajánlkozott, hogy majd megvizsgálja: jól zár-e a kilincs.
Azzal már be is röppent a kunyhóba, és úgy magára csapta az ajtót, hogy azon egy lélek sem
juthatott be. Csúfondárosan kiáltott ki az ablakon:
- Künn tágas, benn szoros! Építsetek magatoknak másik kunyhót!
Sírva bandukolt tovább a két kis testvér. Mentek, mendegéltek, míg egy másik szép kis
tisztásra nem értek. Nekiláttak tüstént a kunyhóépítésnek. Amint a kunyhó elkészült, a vörös
csibe ajánlkozott, hogy megnézi: jól zár-e a kilincs. Azzal máris beröppent a kunyhóba, és
úgy becsapta maga után az ajtót, hogy azon egy lélek sem juthatott be. Aztán kiszólt az
ablakon:
- Most aztán eredj, építs te is kunyhót magadnak!
A szegény kis fehér csibe ott maradt árván, egyes-egyedül, nem segített rajta senki, nem volt se
anyja, se testvére. Egyszer csak csudálatos fényesség támadt! Amikor felpillantott, egy tündér állt
előtte. Olyan szép, oly kedves volt, hogy aki csak rátekintett, tüstént elfelejtette minden bújátbánatát. A kis fehér csibe elmosolyodott, és valami köszönésfélét pityegett a maga csibenyelvén. A
tündér puha tenyerébe vette a pelyhes kis jószágot, és így szólt hozzá:
- Ne búsulj, kiscsibém, tudom én, mi bánt téged. Indulj el bátran, és ha megint tisztásra érsz, építs
ott házat magadnak. Meglátod, erős lesz, mint egy vár.
S azzal, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fehér csibe pedig csak ámult-bámult egy
darabig, aztán továbbtipegett az úton. Nem kellett messze mennie, hamarosan egy szép, nagy
tisztásra bukkant, s nyomban nekilátott a munkának. Ahogy elkészült a kunyhó, megcsodálta
kívülről, megbámulta belülről, aztán beköltözött, és vacsorát főzött magának.
Alig telt el néhány nap, a róka megorrontotta a csibeszomszédságot. Odalopakodott a fekete csibe
házához, és se szó, se beszéd, bedöntötte a falat. A kiscsibének épp csak annyi ideje maradt, hogy
elszaladjon.
Addig futott, míg a vörös csibe házához nem ért. De azt hiába kérlelte, hiába könyörgött neki,
nem nyitotta ki az ajtót. Eközben odaért a róka is. Míg a fekete csibe remegve lapult a ház egyik
falához, a róka beszakasztotta a másikat. Most már együtt futott a két ostoba jószág.
Éppen csak hogy elérték a fehér csibe házát, már jött is utánuk száját nyalogatva, nagyokat
cuppogtatva a ravaszdi róka. A fehér csibe gyorsan kinyitotta az ajtót, a vörös meg a fekete hess! - beröppent.
- Nyissátok ki, de tüstént! - morogta vészjóslóan a róka.
- Hát csak gyere, ha tudsz! - ingerkedett a fehér csibe.
A róka nekirugaszkodott az ajtónak, megpróbálta betörni. De láss csodát! Az ajtó meg se mozdult,
hiába döngette, feszegette. Nekifutott a róka a ház oldalának. De bárhogy erőlködött, a fal állta az
ostromot. A kiscsibe meg annál bátrabban kiabált:

- No, te híres, gyere, ha tudsz! Hadd lássuk, megbírsz-e velünk!
A róka tehetetlen mérgében fejjel szaladt neki a falnak, és összezúzta rajta a fejét. A három pelyhes,
a fekete, a vörös meg a fehér csibe, azóta boldog egyetértésben éldegél. Álló nap sütnek-főznek,
vigadoznak. Legyetek ti is a vendégeik!
Fejlesztési terület: beszédészlelés, artikuláció, szókincs bővítés, képzelet, hallási figyelem,
emlékezet, érzelem, ok-okozat összefüggések megláttatása, nyelvi kifejezőkészség

ÉNEK-ZENE
Mondókák, dalok:
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 )
Hová mégy te kis nyulacska (https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto)
Hová mégy, te kis nyulacska?
Ingyom, bingyom, táliber,
tutáliber, máliber,
az erdőbe!
Minek mégy te az erdőbe?
Ingyom, bingyom, táliber,
tutáliber, máliber,
vesszőcskéért!
Minek néked az a vessző?
Ingyom, bingyom, táliber,

tutáliber, máliber,
kertecskének!
Minek néked az a kis kert?
Ingyom, bingyom, táliber,
tutáliber, máliber,
virágoknak!
Minek néked az a virág?
Ingyom, bingyom, táliber,
tutáliber, máliber,
Anyukámnak!

Hol jártál báránykám (https://www.youtube.com/watch?v=Fz1YqnTqit4)
Hol jártál, báránykám?
Zöld erdőben, asszonykám.

Ki vert meg báránykám?
Szomszéd legény, asszonykám.

Mit ettél, báránykám?
Édes füvet, asszonykám.

Sírtál-e, báránykám?
Sírtam biz én, asszonykám.

Mit ittál, báránykám?
Forrásvizet, asszonykám.

Hogy sírtál, báránykám?
Ühüm-bühüm, asszonykám.

Erdő szélén házikó (https://www.youtube.com/watch?v=VFQeELV16iA)
Erdő szélén házikó
Ablakában nagyapó
Lám egy nyuszi ott robog
Az ajtaján bekopog

Erdő szélén házikó
Ablakában nagyapó
Lám egy nyuszi ott robog
Az ajtaján bekopog

Kérlek, segíts én rajtam!
A vadász a nyomomban
Gyere nyuszi, sose félj!
Megleszünk mi kettecskén

Kérlek, segíts én rajtam!
A vadász a nyomomban
Gyere nyuszi, sose félj!
Megleszünk mi kettecskén.

Zenehallgatás:
Locsolkodó (https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0)
Nyuszi Gyuszi (https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc)
Kis nyuszi, ébredj fel! (https://www.youtube.com/watch?v=D0RAnPtbktU)
Nyuszi Muszi (https://www.youtube.com/watch?v=Y7xdLG9-vo4)
Sok-sok húsvéti gyerekdal egymás után (https://www.youtube.com/watch?
v=trCCwRH2Z7M&list=PLztYwVWtrHh2_ed0WoTBBSWSht8GVqapv)
Fejlesztési terület: auditív figyelem, emlékezet, hallás, éneklési készség, ritmusérzék, türelem

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
Próbáljátok ki a tojásfestést természetes módon: válasszatok különböző formájú leveleket, vagy
virágszirmokat, esetleg kivágott figurákat, amit jó szorosan egy nylonharisnyával és befőttes
gumival tudtok a tojáshoz rögzíteni. A másik lehetőség, ha viasszal mintát rajzoltok a tojásra.
Az alábbi természetes anyagokat forraljátok fel bő vízben, majd áztassátok benne a tojásokat (pici
ecetet hozzáadva a színek élénkebbek lesznek).
Zöld tojáshoz: fű, spenót, csalán
Sárga: vöröshagyma+ pici timsó
Narancssárga: kutyatej gyökere vagy kurkuma
Ciklámen: cékla
Barna: vörös- illetve lilahagyma, vagy kávé
Kék: lilakáposzta
Ha elkészültek a tojások, érdemes egy kis szalonnabőrrel átdőrzsölni őket, szép fényesek lesznek.

Kisebbeknek: fessetek villával kiscsibét és tavaszi virágoskertet!

Nagyobbaknak: papírtányérból készítsetek húsvéti ajtódíszt!

Készítsétek el kedvenc húsvéti nyuszitokat zokniból!
Hozzávalók: zokni, rizs, filctoll, olló, befőttesgumi, szalag

A facebook csoportba teszek még fel sok-sok kreatív ötletet, hogy mindenki megtalálja a kedvenc
húsvéti alkotnivalóját! :)
Fejlesztési terület: figyelem, emlékezet, képzelet, kreativitás, türelem, esztétikai érzék, szemkéz
koordináció, beszédértés, festés-vágás- ragasztás helyes technikája

MOZGÁS
•

Mozgás a szabadban: Ha az időjárás engedi mozogjatok minél többet a természetben,
előkerülhetnek a biciklik, rollerek, görkorcsolyák.

•

Nyusziugrálás: figyeljetek a helyes sorrendre kéz-láb, kéz-láb, és hogy zárt térddel
végezzék a gyakorlatot.

•

Nyuszi ülés: sarkon ülés, kezek mellhez húzva, mintha mancsok lennének.

•

Nyuszi mozgásának utánzása játékosan: ugrándozik a réten (nyusziugrálás), mosakodik
(nyusziülés közben a kezükkel mintha mosokodnának), talált egy répát (mintha répát
rágcsálnának), jön a vadász (lapulás és elkúszás a legközelebbi bokor vagy fotel mögé) stb.

•

Akadálypálya tojásszállítással: egy kanálra helyezett tojást kell célba juttatni az
akadálypályán, anélkül, hogy leesne.

•

Róka és a tojások: Egy játékos a róka, ő áll a kör közepére, a többiek a tojások, mindenki
egyéni, saját színt talál ki magának, amiről a róka nem tud. A róka találomra mond egy színt,
mire a színt viselő kilép a sorból, és futásnak ered a körben. A cél, hogy visszaérjen a
helyére, a „fészekbe”, mielőtt a róka elkapja. Ha a rókának sikerül a menekülőt
megérintenie, akkor ő lesz az új róka, azaz ő áll a kör közepére. A játék pedig folytatódik.

•

Tojásgurító verseny: A tojást a kijelölt helyről kell eljuttatni a célig. A klasszikus játékban
főzőkanállal gurítják, de akár a haladó tojásgurítók négykézláb az orruk hegyével is
próbálkozhatnak! Rossz idő esetén a nappaliban is játszhatjátok, akadályok kerülgetésével.

•

Gurulj, mint dombról a tojás!: hossztengelyi gurulás szőnyegen, jó idő esetén akár egy
kisebb dombról is

•

Mozgásos játék dobókockával: nyomtassátok ki, vagy rajzoljátok meg az alábbi
dobókockát és már kezdődhet is játék.

Fejlesztési terület: erőnlét, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, mozgáskoordináció, szem-kéz
koordináció, figyelem, kitartás

+ EGY KIS EXTRA
Étvágygerjesztő húsvéti csemegék
A legegyszerűbb ételek egy kis kreativítással ellenállhatatlan finomságokká változnak, készítsétek
el együtt őket!

Sok-sok közös játékot és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Ha küldtök néhány fotót a fb csoportba, annak meg külön örülünk!
Marika néni és Kitti néni

