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Ajánlott témánk: Húsvéti készülődés 2. 

 

Sziasztok Méhecskések!  

Sajnos ebben az évben is kimarad a közös húsvétra való készülődés, de nagyon remélem, 

áprilisban már találkozhatunk. Múlt héten Kitti óvó néni már nagyon sok tojásos, nyuszis 

ötlettel látott el benneteket, szívesen látnánk alkotásaitokat.  

Ha idén locsolkodni nem is mennek a fiúk és a tágabb család sem tud összejönni, mint szokott, 

azért érdemes ezt a hétvégét ünnepélyessé varázsolni. Díszítsétek fel a lakást egy- két húsvéti 

vagy tavaszi dekorációval, süssetek közösen nyuszi formájú sütiket, stb.. A  gyermekek számára 

a nyuszi várása egyébként is egy nagyon izgalmas alkalom, de azért, hogy ne csak az 

ajándékozáson legyen a hangsúly, tegyétek ezt emlékezetessé egy-egy közös játékkal.  Erre a 

múlt heti ajánlásban is találtok ötleteket és én is írok majd.  

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE:  

KÖRNYEZETI TARTALOM: 

Mindenképpen ismertessétek meg a gyermekeket az ünnephez kapcsolódó népszokásokkal, 

hagyományokkal is. Ehhez találtok anyagot múlt heti ajánlásban és a tavalyi Könyv 2 –ben is. 

(https://anyanet.hu/a-piros-tojastol-alocsolkodasig-tudod-mit-jelentenek-a-husveti-jelkepek/) 

(https://debrecen.imami.hu/husvet/husveti-nepszokasok-viragvasarnaptol-fehervasarnapig) 

 Videót is nézhettek róla hogyan ünnepeltek régen: 

https://www.youtube.com/watch?v=mKQgJPEP2tY&ab_channel=atisz79 

Húsvéthoz kötődő állatok a nyúl, a csibe, a bárány. Nézegethettek róluk képeket, videókat, 

utánozhatjátok hangjukat, mozgásukat. Beszélgethettek róla mit esznek, hogyan hívják a 

kifejlett, a kicsi, a hím és a nőstény állatokat. A Dunaalmásra vezető kerékpárút mellett van két 

lovas tanya is, itt élőben is megnézhetitek őket. 

https://www.zooplus.hu/magazin/kisallatmagazin/kisallatfajtak/nyuszi 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00_pDQLD8QtN8VXq2AQo4DHE0JB8w:158

5752419143 &q=csibe&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahU 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Juh 

Játékok az állatokkal kapcsolatban: 

Ki vagyok én?: Kártyákra háziállatokat rajzoltok, majd húztok egyet és úgy, hogy ne lássátok 

a gyerekek fele mutatjátok. Ők az állatra jellemző tulajdonságokat sorolnak és ez alapján fel 

kell ismernetek. 

 Melyik állatra gondolok? : egy háziállat tulajdonságait sorolod  fel és ez alapján kell 

kitalálni. Először a felnőtt gondol és a gyerek találja ki, majd lehet fordítva is játszani. 

Kisebbek találják ki az állatokat hang alapján. 

https://anyanet.hu/a-piros-tojastol-alocsolkodasig-tudod-mit-jelentenek-a-husveti-jelkepek/
https://debrecen.imami.hu/husvet/husveti-nepszokasok-viragvasarnaptol-fehervasarnapig
https://www.youtube.com/watch?v=mKQgJPEP2tY&ab_channel=atisz79
https://www.zooplus.hu/magazin/kisallatmagazin/kisallatfajtak/nyuszi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juh
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Minden család másként ünnepli a húsvétot, de egy valami közös, hogy előtte a szülők 

nagytakarítást végeznek. Ebbe a gyerekeket is játékosan be tudjátok vonni. A közösen végzett 

tevékenységek könnyebben és gyorsabban mennek. A gyerekek segíthetnek a játékok 

válogatásában, rendezésében, seprésben, portörlésben, elérhető tükrök törölgetésében stb. 

Válasszatok hozzá valami jó zenét / lehetőleg gyorsat/ és ez a kezdő hangulatot is meghozza. 

A kerti munkákba is bevonhatjátok a gyerekeket. Elszórhatják a magokat a földbe, 

gereblyézhetnek, segíthetnek a szerszámok cipelésében, magok megöntözésébe stb. Ha nincs 

kertetek, ültessetek cserépbe virágokat. Egyikbe palántát, másikba magot és figyeljétek a 

növekedésüket. Legyen az ő feladatuk az öntözés. Közben nagyon sok mindent tanulnak, 

tapasztalnak, főleg, ha el is magyarázzátok mit-miért csináltok. Ne felejtsétek el, megdicsérni 

őket, mert ez nagyon fontos számukra. Növeli önbizalmukat, erősíti kapcsolatotokat, jó 

motiváció a későbbi feladatok elvégzéséhez. Ne törekedjetek a tökéletességre, most a közös 

jókedvű tevékenység fontosabb. Ezekből az élményekből épül fel majd a gyermekkor emlékei. 

Rajtatok múlik milyenek lesznek ezek.  

Fejlesztési terület: : általános ismeretek bővítése, megfigyelőképesség, figyelem, 

gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerése, aktív-passzív szókincs bővítése, türelem, 

beszédmegértő képesség, emlékezet, 

 

Matematikai tartalom 

Minden tevékenység tele van matematikai tartalommal, tapasztalatszerzési lehetőséggel. 

Környezet: Melyik állat kisebb- nagyobb? Mondj olyan állatot, ami nagyobb a tyúknál! stb. 

Mondj két lábú, négy lábú állatot! Hány lába van egy tyúknak és egy báránynak összesen? 

Megfigyelések-hasonlóságok és különbségek keresése, megfogalmazása. 

Sütés: Ismerkedés a mértékegységekkel. A folyékony dolgokat dl-ben, a szilárdat dkg-ban 

mérjük. Számlálás, terület mérés-mennyi süti fér a tepsibe, mennyi kanál lisztet vagy cukrot 

kell beletenni.  

Mintázás, rajzolás: Számlálások- mennyi darabból áll a minta. Papírok vastagsága- 

vékonyabb, vastagabb. Minták nagysága- kisebb, nagyobb. Relációs szavak gyakorlása/ 

mellé, alá, fölé/. 

Játékban: tojások, állatok számlálása, összehasonlítása, sorbarendezése, relációs szavak 

gyakorlása, halmazok létrehozása, becslés, összemérés. 

 

 

Fejlesztési terület: megfigyelő képesség, emlékezet, figyelem, mennyiség és számnév 

összekapcsolása, számlálás képessége, taktilis érzék, alak és formalátás, kitartás. 
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Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Ha már a rendrakással, takarítással meg vagytok, készíthettek a lakásba húsvéti vagy tavaszi 

díszeket. Néhány ötlet: 

Díszek asztalra: 

     

 

         

https://hu.pinterest.com/pin/173670129365233411/ 

https://hu.pinterest.com/pin/560346378641844422/ 

https://hu.pinterest.com/pin/560416747357265128/ 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350737913338/ 

https://www.marthastewart.com/908072/bunny-fold-napkins 

https://hu.pinterest.com/pin/232709505730647004/ 

https://hu.pinterest.com/pin/173670129365233411/
https://hu.pinterest.com/pin/560346378641844422/
https://hu.pinterest.com/pin/560416747357265128/
https://hu.pinterest.com/pin/519884350737913338/
https://www.marthastewart.com/908072/bunny-fold-napkins
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Ajtóra: 

 

     

    

https://hu.pinterest.com/pin/442267625892927283/ 

https://hu.pinterest.com/pin/463237511665669220/ 

https://hu.pinterest.com/pin/315252042660887057/ 

https://hu.pinterest.com/pin/274508539773488223/ 

 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/442267625892927283/
https://hu.pinterest.com/pin/463237511665669220/
https://hu.pinterest.com/pin/315252042660887057/
https://hu.pinterest.com/pin/274508539773488223/
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Ablakra: 

 

 

     

    

  https://hu.pinterest.com/pin/471189179749831538/ 

https://hu.pinterest.com/pin/570127634064473962/ 

https://hu.pinterest.com/pin/462815299182978718/ 

https://hu.pinterest.com/pin/288230444901091992/ 

https://hu.pinterest.com/pin/162833342764079190/ 

https://hu.pinterest.com/pin/304837468521016380/ 

https://hu.pinterest.com/pin/471189179749831538/
https://hu.pinterest.com/pin/570127634064473962/
https://hu.pinterest.com/pin/462815299182978718/
https://hu.pinterest.com/pin/288230444901091992/
https://hu.pinterest.com/pin/304837468521016380/
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A kisebbeknek több segítségre van szükségük / formák megrajzolásában, kivágásában/, de a 

ragasztást már maguk is meg tudják csinálni. Nagyobbak már önállóbban alkothatnak. 

Ötlet kisebbeknek: nyomdázós technika, ujjal pöttyözés, felületek kitöltése ragasztással. 

   

    

 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350738125538/ 

https://hu.pinterest.com/pin/400609329334897234/ 

https://hu.pinterest.com/pin/226517056245593870/ 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350738124745/ 

https://hu.pinterest.com/pin/389068855310844945/ 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350738124742/ 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350738124742/ 

Még több húsvéti ötlet: 

https://anyanet.hu/husveti-kreativ-otletek-gyerekekkel/ 

https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-dekoraciok-gyerekekkel/ 

Fejlesztési terület: finommotorika, szem-kéz koordináció, türelem, figyelem, kreativitás, 

kinesztétikus érzék, esztétikai érzék, vizuális észlelés, önbizalom, önértékelés, környezeti 

nevelés az anyagok újrahasznosításával, matematikai tapasztaltok szerzése, 

 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350738125538/
https://hu.pinterest.com/pin/400609329334897234/
https://hu.pinterest.com/pin/226517056245593870/
https://hu.pinterest.com/pin/519884350738124745/
https://hu.pinterest.com/pin/389068855310844945/
https://hu.pinterest.com/pin/519884350738124742/
https://hu.pinterest.com/pin/519884350738124742/
https://anyanet.hu/husveti-kreativ-otletek-gyerekekkel/
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JÁTÉKOK: 

 Szabad játékok a gyermek fantáziája alapján:  

• Nyuszicsaládos 

• Farm építése: játék az ottlakó háziállatokkal 

• Tojásgyár, tojásfestő műhely  

• Tyúkanyós, csibés  

• Húsvéti képeslap posta  

• Sütés, főzés a babakonyhában 

• Takarítás, mosás a babaszobában 

Közös játékok: 

Keresd a nyuszit/ bárányt, tyúkot, kakast/: A lakásban egyikőtök eldugja a nektek otthon 

lévő plüss figurát és a másikótok megkeresi. Lehet segíteni, hogy közben mondjátok, ha közel 

jár a megtalálási helyhez meleg, forró, ha távol hideg, megfagysz.  

Tojás memória: Vágjatok papírból egyforma színű és nagyságú kártyalapokat, minimum 

20db-ot. Erre rajzoljatok vagy színeslapból ragasszatok rá különböző mintájú tojásokat, de 

minden mintából két egyforma legyen. Fordítsátok mintával lefele, keverjétek össze és 

párosával felemelve keressétek a párokat. Aki azonos mintájút húz, az maga elé teszi. A játék 

addig tart, amíg a kártyák el nem fogynak. Aki több párt szerez, az nyer. 

 

Szín társas: Készítsetek különböző mintájú papírtojásokat, különböző színekkel. Kettő vagy 

három színes dobókockára van szükség hozzá. / Ha csak szám pöttyös van, ragasszatok rá 

színes pöttyöket./Terítsétek szét a tojásokat színükkel felfele. Felváltva dobjatok a kockával 

és keressétek meg a dobókockának megfelelő színű tojást. Aki a legtöbbet összegyűjti az 

nyer. 

 

 

Játékok tojástartóból: http://cinege.blogger.hu/2018/04/01/kacatos-tojastartobol-fejleszto-

jatekok 

 

 

http://cinege.blogger.hu/2018/04/01/kacatos-tojastartobol-fejleszto-jatekok
http://cinege.blogger.hu/2018/04/01/kacatos-tojastartobol-fejleszto-jatekok
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Sütik: A tészta lehet édes vagy sós, egyszerű kelt tészta alappal is elkészíthetők. Az utolsó 

bárányos szerintem linzertésztás. Az eredeti recepteket a linken találjátok. 

https://www.oetker.de/rezepte/r/osterlamm-aus-hefeteig 

https://hu.pinterest.com/pin/519884350742473714/activity/tried/ 

https://cookpad.com/gr/sintages/8294900-koulourakia-pasxalina-kounelakia 

https://www.fashion-kitchen.com/2017/04/osterhase-aus-hefeteig.html 

https://chefindisguise.com/2015/09/15/sheep-cookies/ 

   

   

Fejlesztési terület: képzelet, finommotorika, mozgáskordináció, türelem, kitartás, 

megfigyelőképesség, problémamegoldó képesség, önbizalom, gondolkodás, 

 

Verselés, mesélés 

 Mesék 

Az örök kedvenc, klasszikus. 

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

Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közelében,  

három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek,  

ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, 

https://www.oetker.de/rezepte/r/osterlamm-aus-hefeteig
https://hu.pinterest.com/pin/519884350742473714/activity/tried/
https://cookpad.com/gr/sintages/8294900-koulourakia-pasxalina-kounelakia
https://www.fashion-kitchen.com/2017/04/osterhase-aus-hefeteig.html
https://chefindisguise.com/2015/09/15/sheep-cookies/
https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4
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egy szarka felettük szállott s felkiáltott: -Mit csináltok?  

Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak –  

- Úgy, úgy bizony, mint az urak! - felelték a három nyulak. 

 - Ezután már urak leszünk, ebédre rókahúst eszünk!  

Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk rókafogni! 

 - Csacsi szarka, nem elhitte? Repült is már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte. 

 De hát hogyne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott: 

 - Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe.  

Összebújva tanácskoznak - Jaj, mekkora nyulak voltak! 

 Jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk! 

 Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak rókát esznek –  

- Ennek a fele se móka! Szedte is lábát a róka. 

 Futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne!  

Hát amint ott futott, szaladt, szembe vele farkas haladt:  

- Szaladj te is, komám, farkas, jaj, mit láttam, ide hallgass!  

az erdő közepén jártam, most is borsódzik a hátam, 

 sosem láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyek!  

Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga! 

Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak farkast esznek 

 - No hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett,  

a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott!  

Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve: 

 a medve így szólongatta: -Hova szaladsz, farkas koma? –  

- Medve komám, ne is kérdjed, szaladj, ha kedves az élted!  

Erdő közepiben jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam!  

Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. 

 Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk! 

 Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak medvét esznek!  

- Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve.  

Elöl róka, hátul medve, közben a farkas lihegve. 
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 Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. 

 Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk  

- Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. 

 Nézi is őket nevetve: együtt szalad róka, medve –  

Szaladj inkább te is erre! - kiáltott rája a medve.  

- Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket. 

 Három nyulak, de akkorák, nem láttam még ilyen csodát! 

 - Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. 

 Ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza,  

csak ne falják föl a szörnyek, sohase vadászik többet 

 - Ezalatt a nyusziházban, fűszálakból vetett ágyban három nyuszi aludt szépen, összebújva 

békességben… 

 

K. László Szilvia: A csipogó hímestojás  http://www.operencia.com/k-laszlo-szilvia-a-

csipogo-himes-tojas/ 

Egy húsvét reggelen, nyuszimama így szólt fiacskájához: 

– Kisfiam! Segíts nekem, légy szíves! El kellene vinni egy tojást a Piros utcába, hogy piros 

tojás készüljön belőle. 

    – Mindig én! – dohogott nyuszika, de azért engedelmesen elindult. Ment, mendegélt, aztán 

szökdécselt, aztán azt játszotta, hogy feldobja és elkapja a tojást. Közben nagyokat nevetett és 

kurjongatott, egyre jobban érezte magát. Egészen a következő pillanatig. Ekkor ugyanis nem 

sikerült a dobás, jobban mondva az elkapás, a tojás az utcakövön kötött ki. Azt pedig 

mindenki tudja, hogy ilyenkor mi történik! Na mi? Bizony, a tojás eltörött. A belseje kifolyt, a 

tojáshéjak, mint valami kirakójáték széthullott darabjai, szanaszét hevertek a földön. A 

nyúlgyerek bánatosan lógatta a füleit, és azon töprengett, mihez kezdjen most. 

Eközben a baromfiudvar hátsó szegletében örömteli esemény történt. Tyúkanyó, aki már 

hosszú, hosszú ideje melengette tojásait, halk csipogást hallott az egyik belsejéből. Rögtön 

tudta, hogy ez mit jelent. Az egyik csemetéje hamarosan kibújik szűkké vált otthonából. 

Segített feltörni a tojáshéjat, és a sárga gombolyag kigurult a tojásból. Hamarosan követte a 

többi is, és immáron öt pelyhes kiscsibe téblábolt tyúkanyó körül. 

Már csak egy tojás maradt épen a fészekben. 

Ezt az egy tojást vette észre Nyuszika. Megörült a szerencsének, benyúlt a kerítés alatt, és 

boldogan vitte magával kincsét. Mire tyúkanyó visszafordult, már csak hűlt helye volt hatodik 

gyermeke bölcsőjének. 

– Kotkodács, kotkodács, hol a hatodik tojás? – kotyogott bánatosan, és izgatottan totyogott a 

fészek körül. 

Nyuszika közben odaért a Piros utcába, és hamarosan át is vehette a pirosra festett hímes 

tojást. Óvatosan vitte visszafelé. Vigyázott, hogy el ne törjön, nyuszimama vihesse a 

gyerekeknek. 

Igen ám, de éppen mikor a baromfiudvar mellé ért, különös dolog történt! A tojás csipogni, 
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majd repedezni kezdett. Nyuszika megállt ijedtében, elhűlve meredt a különös hímes tojásra. 

Néhány perc múlva pedig már csak a piros tojáshéj eltörött darabjai emlékeztették arra, 

honnan is tart éppen hazafelé. A tenyerén egy sárga kiscsibe pihegett. 

– Mama! Mama! – sipogta a kicsi, mire a felbőszült tyúkanyó oroszlánként rontott a 

nyúlgyerekre. Alaposan helybenhagyta, és csak akkor volt hajlandó meghallgatni, hogy mi is 

történt valójában, mikor visszakapta elveszett gyermekét. 

Végül minden jól végződött. Tyúkanyó megbékélt, sőt adott egy ajándéktojást a pórul járt 

nyuszinak. Húsvéti nyusziéknál azóta is emlegetik, hogy is volt az, mikor a hímes tojás 

csipogni kezdett! 

Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi http://mesemorzsa.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 

Képzeljétek gyerekek, mi történt! ... Egy nyuszikának a mezőn megfájdult a foga. 

Valószínűleg úgy esett meg ez a nagy baj, hogy kemény káposztatorzsára harapott. 

Panaszosan makogott a nyuszi, és nem tudta, mitévő legyen. A pofácskája hamarosan dagadni 

kezdett, s amikor a barázdabillegető meglátta, ijedtében még billegni is elfelejtett. 

Lekonyult a füle bánatában , és csak üldögélt a rét közepén, gyógyfüvecskék kínálták 

magukat orvosságnak a fájós fogára, vadvirágok legyezgették a daganatot. De hát mindez 

nem sokat használt. 

Észrevette a nyuszi, hogy egy mókus mogyorót ropogtat az erdőszéli fán. Elkezdett vele 

beszélgetni. 

- Mak-mak, de jó neked, mókuska! 

- Mi a bajod van nyulacska? 

– Fáj a fogam. mókuska! 

- Ki kell húzni nyulacska. 

- Ki húzná ki, mókuska? 

– Harkály doktor nyulacska. 

- Nem fog fájni, mókuska? 

– Csak egy kicsit, nyulacska. 

Gyáva volt a nyuszi, de a foga már annyira fájt, hogy mégis elindult az erdőbe. Messziről 

hallatszott Harkály doktor kopácsolása. Amint közeledett hozzá, egyre jobban inába szállt a 

bátorsága. 

- Sárgarépás jó napot!- toppant eléje hirtelen a róka. - Mi lelte azt a szép nyúlpofikádat, hogy 

ekkorára dagadt? 

– Éppen most megyek fogat húzatni – reszketett a nyuszi-, de nagyon félek, mert harkály 

doktornak éles a csőre. 

- Ó, ó- sopánkodott a róka-, nem kell ahhoz harkály. Ide süss, nyulacska! Majd én rákötök egy 

vékony indát a rossz fogadra, megrántom, és úgy kihúzom, hogy egy csöppet sem fog fájni. 

Valójában azt gondolta a ravasz róka, hogy a fogára kötött indánál fogva szépen hazavezeti az 

ostoba nyulacskát a rókalyukban várakozó fiainak. Azoknak ma éppen ilyne gyönge 

nyúlhúsra támadt kedvük. 

A nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a bajuszát. 

- Komolyan mondod, Róka bácsi? 

– Úgy ám füles öcsém! Sohasem fog többé fájni a fogad! No gyere csak közelebb, ne félj, 

nem bántalak. Tátsd ki szépen a szád! ... Így ni! Biz’ ez csúnya fog, de már rajta is a hurok. 

No gyere szépen velem, amerre vezetlek. 

Vitte a róka a megszeppent nyulacskát és már majdnem a rókalyuknál voltak,s be is húzhatta 

volna oda szépen, de akkor az egyik rókafi, a legéhesebbik, kidugta a fejét, és elkiáltotta 

magát: 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
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- Hozza papa a pecsenyét! 

Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátrarántotta a fejét, s nyomban kirepült a szájából a fájós 

fogacska. A róka meg, aki húzta az inda másik végét, hanyatt bukfencezett, és legurult a 

domboldalon, bele a jéghideg patakba. 

Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak az őzek, és makkot dobáltak egymásnak a 

mókusok, úgy örültek, hogy ravaszdi pórul járt. 

A nyuszi pedig ahogyan hátrarántotta a fejét, megszabadult a fájós fogától, s ma is vidáman 

ugrál a mezőn. 

Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre és kérdezze meg tőle! 

 

Nyúl Péter és barátai    

https://www.youtube.com/watch?v=y3v5f4mnhSU&ab_channel=adexadex 

https://www.youtube.com/watch?v=UBZ8Xzd0AlM&ab_channel=MikiM%C3%B3ka 

Teljes film:  https://www.youtube.com/watch?v=zO9DldE8HN0&ab_channel=ArmyPlays 

Az aranyszőrű bárány 

Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Mikor a fiú fölnevelkedett, az apja elküldte 

szolgálni. Elindult a fiú, hogy helyet keressen magának. Egyszer aztán ráakadt egy emberre, 

akinek juhai voltak, de juhásza nem. — Fölfogadlak — mondta az ember —, de csak ha előbb 

próbát teszel. Másnap a gazda egy furulyát meg egy botot adott a kezébe s mondta, hogy hajtsa 

ki a juhokat. A fiú buzgón pásztorkodott, le sem heveredett egész álló nap. Terelgette a juhokat 

s furulyázott nekik. Volt a nyájban egy aranyszőrű bárányka. Ez a bárányka olyan kedvesen 

táncolt a furulyaszóra, hogy a fiú megszerette. Föl is tette magában, hogy ezt a bárányt kéri a 

gazdától bér fejében. Este a gazda már várta a kapuban. Megnézte a nyájat s mikor látta, hogy 

minden birka megvan s mindegyik jóllakott, biztatta a fiút, hogy szegődjék el hozzá. — 

Szívesen — válaszolt az —, de csak akkor, ha bérül az aranyszőrű báránykát kapom. A gazda 

is szerette az aranyszőrű báránykát. Nehezére esett volna megválni tőle. De azt is tudta, hogy 

ilyen derék juhászt nem egykönnyen találhat. Odaígérte hát a bárányt. Így lett a fiúból juhász. 

Megérdemelte a juhászi rangot, mert jelesen buzgólkodott. Mikor az esztendő letelt, búcsút vett 

a gazdától s elindult hazafelé, az aranyszőrű báránykával. Egy faluban ráesteledett. Egy 

gazdánál szállott meg. Ennek a gazdának volt egy leánya, aki nagyon megszerette az aranyszőrű 

báránykát. Föltette magában, hogy a bárányt ellopja. Éjféltájban odasettenkedett a 

báránykához, de mikor megfogta, két keze odaragadt a gyapjához. Reggel fölkelt a legény, hát 

látja, hogy a lány odaragadt a báránykához. Próbálta lefejteni róla, de hiába. A bárányt nem 

akarta otthagyni, nem tehetett mást, elhajtotta a bárányt, amaz meg vitte a gyapján a lányt. Alig 

ért a harmadik szomszédig, a juhász furulyázni kezdett. A furulyaszóra a bárány táncnak eredt. 

Táncolt d bárány, bárány gyapján táncolt a lány. Meglátta ezt egy asszony, aki éppen kenyeret 

vetett a kemencébe. Fogta a sütőlapátot, hogy megriassza a lányt: — Ne idétlenkedj, te, hallod-

e, inkább menj haza. De a lány csak táncolt. Erre hozzáütött a lapáttal. Mindjárt megbánta a 

cselekedetét. Mert a lapát a lány derekára ragadt, ő maga meg a lapát végére. Így mentek a 

templomig. Ott a legény megint furulyázni kezdett. Táncolt a bárány, bárány gyapján a leány, 

a leány derekán a lapát, a lapát végén a sütőasszony. Meglátta őket a pap: — Ne űzzétek az 

eszeteket — kiáltott rájuk —, menjetek dolgotokra. A szó nem használt, megmérgesedett a pap 

s botjával odasózott a sütőasszony dereka végire. Aztán úgy elcsodálkozott, leesett az álla. Mert 

hát a bot nyomban odaragadt a sütőasszonyhoz, ő meg a bothoz. Mentek, ahányan voltak, a 

bárány, a lapát, a sütőasszony, a bot meg a pap, míg be nem értek a királyi városba. A város 

https://www.youtube.com/watch?v=y3v5f4mnhSU&ab_channel=adexadex
https://www.youtube.com/watch?v=UBZ8Xzd0AlM&ab_channel=MikiM%C3%B3ka
https://www.youtube.com/watch?v=zO9DldE8HN0&ab_channel=ArmyPlays
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végén a juhász betért egy öregasszonyhoz, hogy megszálljon. Attól aztán megtudta, hogy beteg 

a király leánya, s nem segít rajta semminő orvosság. A doktorok azt beszélik, hogy egy jóízű 

kacagás mindjárt meggyógyítaná. De még eddig senki sem bírta megnevettetni. Ahogy 

beszélgetnek, megszólal a dob az utcában. Hát a király üzente a népének, hogy aki 

megkacagtatja a lányát, annak feleségül adja s vele a fele királyságát. Elhatározta a juhász, hogy 

szerencsét próbál. Elment a királyhoz s bejelentette, hogy ő megkacagtatja a búbánatos király 

kisasszonyt. A király jónéven vette a szándékát s mindjárt leültette a lányát maga mellé, a 

tornácra. A juhász vette a furulyáját és megfuvintotta. Hát abban a szempillantásban táncolni 

kezdett a bárány, bárány gyapján a lány, a lány derekán a lapát, a lapát végén a sütőasszony, a 

sütőasszony derekán a bot, a bot végén a pap. Táncoltak, táncoltak, a királylány pedig akkora 

kacagásra fakadt, majd lefordult a tornácról. Ennek a kacagásnak úgy megörült az aranyszőrű 

bárányka, hogy lerázott magáról mindent s magában folytatta a táncot. Táncolt a leány is, a 

sütőasszony is, a pap is, külön-külön. De a lapát meg a bot se állottá meg tánc nélkül. Mikor jól 

kitáncolták magukat, a király összeeskette a lányát a juhásszal s neki adta fele királyságát. így 

lett a juhászból király. A papot felfogadták udvari papnak, a sütőasszonyt udvari 

sütőasszonynak, a leányt komornának a királylány mellé. Az aranyszőrű báránykát pedig 

megtették udvari báránynak. Tán még ma is bárány, ha azóta birka nem lett belőle. 

 

Vers  

Csukás István: Nyuszi mese  

Nyuszi, nyuszi vígan játszik, 

csak a két nagy füle látszik. 

Hajnal óta ugrál sorba 

rekettyébe, sombokorba. 

Estére már nem bokázik, 

iheg-liheg lassan mászik, 

meg is eszik tíz-húsz torzsát, 

vizet iszik három dézsát. 

 

Locsoló vers 

„Harangoznak húsvétra, 

Leszakadt a tyúklétra. 

 Kezdődik a locsolás, 

 Nekem is jut egy tojás.” 

 

Logopédiai játékok: háziállatok hangjának utánzása, 

Keressetek szavakat: t, k, b hanggal kezdődő szavakat. 

Vegyetek levegőt az orrotokon keresztül és egy kilégzéssel mondjátok: 

nyuszi 

nyuszi, csibe, 

nyuszi, csibe, kakas, 

nyuszi, csibe, kakas, tyúk, 

nyuszi, csibe, kakas, tyúk, tojás, 

nyuszi, csibe, kakas, tyúk, tojás, bárány 

Fejlesztési terület: hallási figyelem, emlékezet, ritmusérzék, beszédértés, szókincs bővítés, 

gondolkodás, kifejezőkészség, , belső képalkotási készség, érzelmi intelligencia, 
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Ének, zene 

Mondóka 

Egy bárányos: 

 

Biri bari bárány,  

Alig áll a lábán,  

Kiviszik a zöld mezőre,  

Édes fűre, legelőre. 

 

Egy csibés: 

 

A kiscsirke nagy buksi, 

A tojásból most bújt ki. 

Bámulja a világot, 

Ő még ilyet nem látott. 

 

 

Dalok 

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

Hol jártál, báránykám?     Zöld erdőben, asszonykám. 

Mit ettél, báránykám?      Édes füvet, asszonykám.  

Mit ittál, báránykám?       Forrásvizet, asszonykám.  

Ki vert meg báránykám?  Szomszéd legény, asszonykám.  

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

Hogy sírtál, báránykám? Ühüm-bühüm, asszonykám. 

Énekeljétek Felváltva, egyikőtök kérdez, másik válaszol. 

Nyuszi Gyuszi (https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc) 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban, 

Bojtos, hosszú füle van, 

Kicsi piros szeme van. 

Idenéz, odanéz, szétpislant. 

Szélről legeljetek 

https://www.youtube.com/watch?v=y7S4EUkJH0Q&ab_channel=H%C3%B3vir%C3%A1gg

yermekk%C3%B3rus-Topic 

Szélről legeljetek, fának ne menjetek, 

Mert ha fának nekimentek, 

Fejeteket beveritek. 

Szili kút, szanyi kút, szentandrási, sobri kút! 

Nyuszi ül a fűben  http://www.gyerekdal.hu/dal/nyuszi-ul-a-fuben 

Nyuszi ül a fűben, szépen szundikálva. 

Nyuszi talán beteg vagy, 

hogy már nem is ugorhatsz? 

Nyuszi hopp, nyuszi hopp! 

Máris egyet elkapott! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc
https://www.youtube.com/watch?v=y7S4EUkJH0Q&ab_channel=H%C3%B3vir%C3%A1ggyermekk%C3%B3rus-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=y7S4EUkJH0Q&ab_channel=H%C3%B3vir%C3%A1ggyermekk%C3%B3rus-Topic
http://www.gyerekdal.hu/dal/nyuszi-ul-a-fuben
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Zenehallgatás 

Bidres bodros bárány 

https://www.youtube.com/watch?v=3tkX6CFPNn8&ab_channel=Vikt%C3%B3riaEmeseG%

C3%A1ll 

Hej, két tyúkom tavalyi 

https://www.youtube.com/watch?v=fLxXG8_xMmg&ab_channel=Magyar%C3%81llamiOpe

rah%C3%A1z 

Ha kindertojás dobozba tesztek rizst, akkor a mondókákhoz és dalokhoz tudjátok vele az 

egyenletes lüktetést vagy a dal ritmusát is rázni. De lehet két fakanalat is egyenletesen vagy 

ritmusra összeütni.  

Fejlesztési terület: ritmusérzék, éneklési készség, hallási emlékezet, szókincs bővítés, zenei 

hallás, zenei ízlés formálása, figyelem, szem-kéz koordináció, 

Mozgás 

Ha lehetőségetek van kimenni a kertbe, szabadba, akkor futó-fogójátékokat játsszatok. 

Egyikőtök a nyuszi, csibe, bárány másikótok a farkas vagy a róka. 

Fussatok akadályok kerülgetésével vagy átugrásával, cikk-cakkban, szlalomban, bújással, 

mászással. 

Kerékpározzatok, rollerezzetek. 

Labdázzatok: legyen ez a képzeletbeli tojás. 

Feladatok vele: 

• célba dobás kosárba, vödörbe, 

• gurítás egyenesen, akadályokat kerülgetve, 

• feldobás és elkapás, 

• magastartásban tett kézzel sétálás vele, hátra fele is, 

• boka vagy térd közé szorítva sétálás, ugrálás, 

 Adogatni  is lehet egyik kézből a másikba fej fölött test előtt vagy hátunk mögött test előtt. 

Nagyobbak még ugrálhatnak is közben. 

Fejlesztési terület: erőnlét, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, mozgáskoordináció, figyelem, 

kitartás, téri tájékozódás, beszédértés, hallási figyelem, testséma, 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! Szép időt és jó szórakozást! 

Kitti néni, Zsuzska néni és Marika néni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tkX6CFPNn8&ab_channel=Vikt%C3%B3riaEmeseG%C3%A1ll
https://www.youtube.com/watch?v=3tkX6CFPNn8&ab_channel=Vikt%C3%B3riaEmeseG%C3%A1ll
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