Kedves Szülők és gyerekek!
Múlt héten megemlítettük a húsvéthoz kapcsolódó szimbólumokat, jelképeket.
Remélhetőleg találtatok otthon olyan díszeket, játékokat, amelyek a húsvéti ünnepkörhöz
kapcsolódtak és játékra is alkalmasak voltak. Öröm volt látni a képeket az elkészült
alkotásaitokról, zokni nyuszikról, amelyeket közösen vagy akár egyedül készítettetek el.
Továbbra is szeretnélek biztatni titeket az alkotásra, a témához kapcsolódó játékok
kitalálására, kipróbálására.
A múlt héten ajánlott játékokat folytassátok és ha eszetekbe jut valami, egészítsétek ki.
Épülhetnek továbbra is a plüssöknek puha nyuszi fészkek. Akár kint az udvaron is
kibélelhettek fűszálakkal egy dobozt és belekerülhetnek pl. kavicsra festett nyuszik.
Külső világ tevékeny megismerése:
Várjátok már a húsvéti nyuszit? Itt összegyűjtöttem nektek egy pár videót róluk. 
https://www.youtube.com/watch?v=dpFSj14ENys&ab_channel=BudakesziVadaspark
https://www.youtube.com/watch?v=OFpZhXSsXQo
https://www.youtube.com/watch?v=TDXLGjUUDOw&ab_channel=UgriF%C3%BClesT%C3%B6rpeny%
C3%BAlTeny%C3%A9szet

Figyeljétek meg hogyan mozognak, ugrándoznak, rágcsálnak. Tudjátok őket utánozni?
Mozgassátok az orrotok hegyét, ugráljatok, rágcsáljatok répát. A szénát azért semmiképp ne
kóstoljátok meg! 
Mit szokott hozni a húsvéti nyuszi? Tojást. Nézzétek csak :

Ha van kedvetek, kipróbálhattok egy nagyon érdekes kísérletet a tojással. Ha szépen megkéritek a
szüleiteket, biztos segítenek nektek. 

Egy tálra, ecetre, tojásra és egy kis türelemre lesz szükség hozzá. Mit tesz az ecet a tojással?
https://www.youtube.com/watch?v=5lF7wbxYGfQ&ab_channel=FanniSz%C3%A1szF%C3%A1bi%C3%A1n

Matematikai tartalom:
Játszhattok tojáskereső játékot a szobában vagy akár az udvaron is. Előzetesen, pl. kartonból
kivágott és kifestett tojásokat készíthettek és ezeket rejtheti el valaki a családból. Keressétek
meg őket. Hányat találtatok?
A kartontojások lehetnek különböző méretűek, színűek, mintázatúak… így a keresés után is
tudtok még velük számlálni. Rakosgassátok sorba méret szerint, legkisebbtől a legnagyobbig.
Hányféle színben pompáznak a tojások? Válogassátok szét őket színek szerint. Melyik
színűből van a több-kevesebb-ugyanannyi?
Kérjetek Anyától, Mamától különféle színű, méretű gombokat. Egy kartonból kivágott tojást
díszítsetek ki gombokkal, szalagokkal kedvetek szerint. Közben megfigyelhetitek melyik
gomb nagyobb-kisebb, melyiken hány lyuk van, milyen az anyaguk, stb…

Ha az idő jó, ezt az udvaron is tudjátok játszani. Rajzoljatok aszfaltkrétával egy nagyobb
tojásformát a járdára és díszítsétek ki kavicsokkal, ágakkal a belsejét.

Számláljátok meg a mintákat figyelve, melyikből mennyit festettek nekünk a nyuszik.
Rajzolhattok húsvéti témában is bármit. A rajzot csíkokra felvágva próbáljátok sorba
rendezni a képet.
Itt az ötlet hozzá.

Vers-mese:
Legények! Hamarosan meglocsolhatjátok az édesanyátokat, lánytestvéreiteket illatos
kölnivel. Ehhez kerestem nektek locsolóverset. Kisebbeknek is kerestem egy 4 soros, rövid
kis versikét. Húsvétig ügyesen tanulgassátok Anya vagy Apa segítségével.
A lányok se maradjanak ki.  Ha meglocsoltak benneteket, egy kedves versikével
köszönjétek meg Apának és a fiútestvéreteknek.

Kisebbeknek:
Rózsa, rózsa, szép virágszál,
szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
meglocsollak, illatozzál!

Gyűjtöttem pár találós kérdést, fejtörőt. Vajon kitaláljátok mire gondoltam?
Tegyétek próbára ügyességeteket.

Találós kérdések:

1. Ha feldobom fehér,
Sárga lesz mire leér,
S a kérdés nagyon agyafúrt,
Hogy ő volt előbb, vagy a tyúk. (Tojás)

2. Hogy senki ne érjen a nyomába,
A cipőjét húzza fel, aki gyáva,
Az egyik üregi, a másik mezei,
De a répát mindegyik szereti. (Nyúl)

3. Csengő cseng a nyakában,
Kint legel a határban.
Türelme nagy, orra pisze,
Puha gyapjú göndör szőre.(Bárány)
Mesék:
A nyulacska csengője: https://www.youtube.com/watch?v=coPhiilrlM0
Nyulász Péter verse: https://www.youtube.com/watch?v=YHha2L3wrqA

Rajzolás-mintázás-kézimunka:

Rajzoljatok gyertyával különféle mintákat a kartonból kivágott tojás alapra. Ha vízfestékkel
átfested, elő fog bújni a festék alól a rajzolt minta. Ha több tojást is festetek, fonalra felfűzve
ablak vagy ajtódísz is lehet így belőle.

Képeslap. Előrajzolt tojás, és előre kivágott tojásformára van szükség egy másik lapon. Színes
maradék papírokat vágjatok fel csíkokra, ragasszátok egymás alá, majd a két lapot illesszétek össze
ragasztással.
Tojástartóból készíthettek nyuszikákat is. Ezeket a fészkekbe elhelyezhetitek, a későbbi játékok során
fel tudjátok használni, de dekorációnak is helyesek.

Ének-zene:
Elkezdtétek már a lakást csinosítgatni? Elővettétek a húsvéti dekorációt? Hallgassatok
húsvéttal kapcsolatos zenéket, dúdolgassátok kedvetek szerint a lakás csinosítgatása közben.
https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0
https://www.youtube.com/watch?v=trCCwRH2Z7M
https://www.youtube.com/watch?v=rfUulqpH2QQ&ab_channel=eszterbirovideos
https://www.youtube.com/watch?v=0f5EsKdR2lw&list=PLztYwVWtrHh2_ed0WoTBBSWSht8
GVqapv

Mozgás:
Reméljük hamarosan többet süt a nap és ti is többet tudtok majd kint tartózkodni.
Próbáljatok minden nap friss levegőre menni és egy jót mozogni, futni.
Vegyétek elő a bicókat, rollereket, görkorikat, labdákat.
A labda átváltozhat képzeletben húsvéti tojássá is. Görgessétek akadályok, bokrok körül.
Görgessétek végig a testeteken, ahogy a tornán is szoktuk. Bokátoktól fel a fejetek búbjáig,
majd vissza. Gurítsátok le a labdát lépcsőről, dombról. Dobjátok fel a magasba és próbáljátok
elkapni. Ha ez már jól megy, próbáljatok tapsolni a labda elkapása előtt. Sikerül? Labdázzatok
valamelyik családtagotokkal. Dobjátok, gurítsátok, rúgjátok egymásnak a labdát.

Vidám húsvéti készülődést kívánok minden családnak!

Adri néni

