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Kedves Gézengúzos gyerekek és Szülők! 

Végre itt a tavasz… jó illatú, friss a levegő, süt a Nap, bújnak a virágok és 

rügyeznek a fák, a bokrok. Ha tehetitek, sétáljatok, futkározzatok egyet a Cseke 

parton, vagy a Lovarda környékén a fák között. Hátha megpillantjátok valahol a 

húsvéti nyuszit. A gyerekek imádnak nyomokat keresni… 

Gyerekek!  

Bizonyára megtanultatok már pulóverből, vagy kendőből, plédből nyuszifészket 

hajtogatni, amiben ücsöröghettek, vagy a plüss nyuszikáitok szunyókálhatnak. Ha 

még nem, itt az idő, készítsetek nyuszifészket, amibe vasárnap beteheti a húsvéti 

nyúl az ajándékaitokat. Készíthetitek bent a lakásban is, de kint az udvaron, vagy 

az erkélyen is. Tehettek köré vagy bele nyuszicsalogató répát, vagy díszeket. 

Az én nyuszim körbenézett a kertben, megnézte a kibújó veteményt, a jácintokat, 

a salátaboglárkát, aztán kiültek egy szélvédett helyre barátjával a tyúkocskával, 

meg egy régi megfakult tojással. Onnan küldik nektek a locsolkodó verseket, a 

tojásdíszítő ötleteket.  

                        



                   

       

 

 

 



 

Locsolkodó versek: 

 

1. Ajtó mögé állok,  

piros tojást várok. 

Ha nem adnak párjával,  

elszökök a lányával! 

 

2. Hol kitérek, hol betérek, 

mindenütt egy tojást kérek. 

Ha nem adnak visszatérek,  

nagymamától kettőt kérek! 

 

3. Én még kicsi vagyok,  

verset nem is tudok. 

Majd jönnek a nagyok, 

és mondanak azok. 

 

4. Húsvét másodnapján régi szokás szerint, 

fogadják szívesen az öntöző legényt! 

Én még a legénységhez, igaz, kicsi vagyok, 

de azért öntöző legénynek mégiscsak felcsapok. 

Esztendő ilyenkor megint csak itt vagyok, 

ha e locsolásért piros tojást kapok. 

 

 

 



Egy vers a lányoknak a tojásfestéshez: 

A húsvéti tojásfestés 

bizony nagy feladat, 

csínját-bínját kitanulni 

kell némi gyakorlat. 

 

Ám, ha szépen sikerülnek  

a hímes tojások, 

Húsvéthétfőn, locsoláskor 

büszkék rá a lányok. 

 

Festés, rajzolás, barkácsolás ötletek: 

1. Bárány ujjnyomatokból 

https://hu.pinterest.com/pin/161637074100830336/ 

2. Tojásfestés környezettudatosan   

https://szinesotletek.blog.hu/2020/04/12/last_minute_tojasfestes_kornyezettudatosan 

3. Nyusziarc a tojásnak 

https://hu.pinterest.com/pin/423619908681612261/ 

4. Ha nem találkozhattok a nagyszülőkkel, lepjétek meg őket:  

https://hu.pinterest.com/pin/423619908680942912/ 

https://hu.pinterest.com/pin/571394271473929838/ 

https://hu.pinterest.com/pin/424745808611252118/ 

5. Nyusziálarc 

https://hu.pinterest.com/pin/AXmgz85KvkBcKNiCAWHheQnoA1zI2yAoQQeg9

Cu6kgr_2qa9PXYWpP8/ 

6. Pihés csibe az ablakra 

https://hu.pinterest.com/pin/423619908707121182/ 

https://hu.pinterest.com/pin/161637074100830336/
https://szinesotletek.blog.hu/2020/04/12/last_minute_tojasfestes_kornyezettudatosan
https://hu.pinterest.com/pin/423619908681612261/
https://hu.pinterest.com/pin/423619908680942912/
https://hu.pinterest.com/pin/571394271473929838/
https://hu.pinterest.com/pin/424745808611252118/
https://hu.pinterest.com/pin/AXmgz85KvkBcKNiCAWHheQnoA1zI2yAoQQeg9Cu6kgr_2qa9PXYWpP8/
https://hu.pinterest.com/pin/AXmgz85KvkBcKNiCAWHheQnoA1zI2yAoQQeg9Cu6kgr_2qa9PXYWpP8/
https://hu.pinterest.com/pin/423619908707121182/


Tavaly Anita néni kislányának a kedvenc húsvéti meséjét mutattuk meg neketek, 

idén felolvasom azokat a meséket, amiket az én gyerekeim szerettek így húsvét 

közeledtével (a meséket a facebook-on a Szülők csoportban találjátok majd meg, 

amint elkészülnek). 

A könyv címe: CSUPAFÜL ÉS A TOJÁSRABLÓK 

A benne lévő három mese:  

- Húsvét Tapsibirodalomban 

- Nyíl-nyúl és a pillangó 

- Csupafül és a tojásrablók 

 

Hallgassatok zenét!  

Az óvodában meghallgatnánk Vivaldi Négy évszak című művéből a Tavasz-t. A 

lányok csodás tavasztáncot járnának, otthon is meg lehet próbálni. 

https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE&ab_channel=ErzsikeNyemcz

ovszkyn%C3%A9 

Egy másik „klasszikus”, amire jót mulatnánk az oviban:  

https://www.youtube.com/watch?v=IPhAgk1N7hg&ab_channel=XxXnorbi666Xx

X 

 

Tartalmas és szép ünnepi készülődést kívánunk Anitával és Jutkával együtt! 

Süssetek, főzzetek, kiránduljatok, játszatok, nevessetek! Várjátok a nyuszit, 

kívánjuk, hogy sok finomat tegyen a fészekbe.  

Szeretettel gondolunk rátok, húsvéti üdvözlettel: Pusztai Katalin 

https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE&ab_channel=ErzsikeNyemczovszkyn%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE&ab_channel=ErzsikeNyemczovszkyn%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=IPhAgk1N7hg&ab_channel=XxXnorbi666XxX
https://www.youtube.com/watch?v=IPhAgk1N7hg&ab_channel=XxXnorbi666XxX

