
Kedves Szülők és gyerekek! 

 

Reméljük, találtatok kedvetekre valót az eddigi javaslatok között! Mivel most már tényleg 

csak néhány nap maradt a várva várt ünnepig, szeretnénk még néhány ötletet megosztani 

Veletek. Tagadhatatlan, hogy a húsvétról elsősorban mindenkinek a nyuszi és a tojás jut 

először eszébe, ezért ezen a héten ők lesznek a főszereplőink. Először is, néhány filmet 

ajánlanánk Nektek: 

A hét állata a házinyúl https://www.youtube.com/watch?v=dpFSj14ENys 

Tojásból kikelés https://www.youtube.com/watch?v=XU_2HKtvD1U 

A mezei nyúl https://www.youtube.com/watch?v=_N7U1q4SeLo 

 

Játékok: 

Tojáskeresés: Az a legjobb, ha a szabadban tudjuk elrejteni a tojásokat, de ha ez valamiért 

nem lehetséges (esik az eső), akkor játszhatjuk bent a lakásban is. Rejtsük el a tojásokat 

különböző rejtekhelyekre és a gyerekek egyszerre induljanak a keresésükre. Győztes lehet, aki 

megadott időn belül többet gyűjt össze, vagy aki előbb megtalál pl. 5 db-ot. 

Tojáskeresés térképpel: Ha van nagyobb testvér, akkor rajzolhatunk egy térképet is és a 

gyerekeknek együtt kell megtalálniuk a tojásokat (vagy éppen az ajándék édességet). A 

nagyobb tesó feladata kitalálni a térkép alapján, merre kell haladni, a kisebb pedig végrehajtja 

az ő utasításait; pl.: menj egyenesen 10 lépést, fordulj balra, nézz be az ágy alá, stb. 

Ügyességi játékok tojással: 

Készítsünk egy kis akadálypályát az udvaron, vagy kertben, amelyen úgy kell végighaladni, 

hogy egy kanálon, vagy fakanálon egyensúlyozzák a gyerekek a tojást. Például: tegyünk le 

vízzel töltött PET palackokat, amiket meg kell kerülni, nagyobb köveket, vagy téglákat, 

amiken át kell lépni, egy kötelet, vagy deszkát, amin végig kell menni. Az út végén 

természetesen vissza kell kanyarodni és visszamenni a kiinduló helyre. Ha ezt már ügyesen 

meg tudják csinálni, vagy nagyobb gyerkőcök, akkor a kanalat a szájukban is 

egyensúlyozhatják. 

Mi van a tojásban? 

Jó kis hallás fejlesztő játékot is készíthettek a gyerekekkel. Műanyagtojásokat – lehet Kinder 

tojás doboza is – töltsetek meg babbal, rizzsel, lencsével, darával, stb. Miközben töltitek, 

összehasonlíthatjátok, melyik, milyen méretű, melyiknek van erősebb hangja, stb. Ha 

elkészültetek, már jöhet is egy kis játék, a gyerekek feladata, hogy kitalálják, mi van a 

tojásban. Nehezíthető, ha csukott szemmel fülelnek, vagy nem ők rázzák a tojásokat. 

Készülhet mindegyikből 2- 2 darab (fontos, hogy a beletett anyag mennyisége azonos legyen), 

és máris indulhat a pár keresés! 

Fejlesztési lehetőségek: téri tájékozódás, figyelem, ügyesség, gyorsaság, egyensúlyérzék, 

hallási megkülönböztetés, hallási figyelem 

Külső világ tevékeny megismerése: 

Környezeti tartalom: 

Tojás külső és belső tulajdonságaival való ismerkedés. Megfigyeljük, hogy a tojások 

különböző méretűek és törékenyek. Kísérletezzünk! 

Ha a tojást ivóvízbe tesszük, azt tapasztaljuk, hogy a tojás elsüllyed. Mi történik akkor, ha 

több kanálnyi sót teszünk a vízbe? A tojás lassan elkezd emelkedni és feljön a víz felszínére. 

A gyerekek is próbálják ki, egy-egy pohár szükséges hozzá. 

Egy érdekes kísérlet bemutatja, hogyan lehet a tojás héját rugalmassá „varázsolni”. 

Tojáshéj oldása ecetben https://www.youtube.com/watch?v=5lF7wbxYGfQ 

Fejleszti: kíváncsiság, türelem, figyelem 
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Locsolkodás: 

Ma már nem mindenhol jellemző ez a kedves szokás, főleg a jelenlegi helyzetben, de azért 

otthon az apukák és a fiúk meglocsolhatják az anyukákat és a lányokat a közösen készített 

hímes tojásért cserébe! 

Locsolás régen https://www.youtube.com/watch?v=Wfin2003mEc 

Tojásfestés https://www.youtube.com/watch?v=-BiEparXq20 

https://www.youtube.com/watch?v=P1N8MoludA0 

 

Matematikai tartalom: 

Gyorsan és egyszerűen elkészíthetitek a tojás puzzle-t bármilyen vastag kartonból. Miután 

kivágtátok a tojást, egyszerűen vágjátok ketté hullámos, vagy cikk-cakk vonal mentén. Ha 

különböző színekből készítitek, akkor még könnyebb a játék. 

 

 
 

Fejleszti: összehasonlítás képessége, megfigyelőképesség, gondolkodás, rész – egész 

viszonya 

Verselés, mesélés: 

Egy versike a nyuszinak: 

Ide figyelj nyuszi pajtás, 

jöjj be hozzánk egy kicsit, 

nyújtsd ide a tapsi füled, 

súgok bele valamit. 

Közeledik húsvét napja, 

el ne felejtsd kedvesem, hogy 

a piros cukortojást nagyon, 

nagyon szeretem! 

 

Egy locsoló vers a fiúknak: 

Csörög a szarka, 

Billeg a farka. 

Azt hallottam a városban: 

A tojás is tarka. 

Befestették tarkára, 

Egy kisfiú számára. 

Adjátok a kezembe, 

Hadd tegyem a zsebembe! 

 

Fejleszti: emlékezet, szókincs, nyelvi kifejezőkészség 
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Ének: 

A készülődés hangulatosabb lehet, ha a közelgő ünnephez kapcsolódó zenéket hallgattok. 

Buborék együttes Locsolkodó https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0 

Kolompos együttes: Locsolkodás 

https://www.youtube.com/watch?v=0f5EsKdR2lw&list=PLztYwVWtrHh2_ed0WoTBBSWS

ht8GVqapv 

Kleofás, a didergő kis tojás (youtube.com/watch?v=E7dut7GLrz 

Húsvéti varázslat https://www.youtube.com/watch?v=b5qT67WT840 

 

Rajzolás, festés: 

Nagyon sok ötletet találhattok az interneten, mi néhány képpel szeretnénk felkelteni az 

érdeklődéseteket a szebbnél szebb alkotások elkészítéséhez. 

Tojásforma díszítése festéssel, színezéssel, varrással, ragasztással 

   
 

Hasznos játék a fűzőcske, húsvétra készülve pedig mi mást is díszíthetnétek szalagokkal, 

mint a húsvéti tojásokat! 

     
 

Érdemes a lyukakat akkorára méretezni, hogy a szalag, vagy zsinór kényelemesen átférjen 

rajta. Jó, ha sokféle anyagot kipróbálnak a gyerekek: ajándékkötöző szalag, vékony színes 

szalag, dróttal merevített zsinór (ez a kisebbeknek könnyebben megy), sőt ha nem 

dekorációnak készítitek, hanem a gyakorlás a cél, nyugodtan használjatok cipőfűzőt is! 

Ha már megy a sorba fűzögetés a lyukakba, kipróbálhattok más mintákat is. A cikk-cakk 

vonalnál vissza is kell fordulni a szalaggal, így erre még jobban oda kell figyelni! 

Fejlesztési lehetőségek: szem – kéz koordináció, kézügyesség, türelem, kitartás, 

finommotorika, figyelem, kreativitás, esztétikai érzék, alkotás öröme 
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Mozgás: 

Továbbra is javasoljuk, hogy minél több időt töltsetek a szabadban! Talán egy kicsit az 

időjárás is kegyesebb lesz hozzánk az elkövetkező időszakban. A friss levegőn való séta, 

biciklizés, rollerezés mindenképpen ajánlott, de néhány játék is örömtelibbé teheti a minden 

napokat. 

Ha a locsolkodás eredményeképp sok tojás összegyűlt és nem tudtok mit kezdeni vele, íme, 

egy jó játék, ami garantáltan segít! 

Addig jár a tojás… - a hagyományos húsvéti tojásdobálás 
Egymással szemben kell állni, és a tojást (a régi játék szerint főttet, az újabb verzió szerint – 

főleg szabadtéren – lehet nyerset is) dobálni egymásnak. Minden sikeres dobás után hátrálni 

kell egy lépést, és úgy folytatni. A cél, hogy minél később essen le a tojás! Ha főtt tojással 

játsszátok a lakásban, sérülés esetén, kellő tisztítás után, közösen elfogyasztható! 

Célba gurítás: 

Folytathatjátok a labdajátékokat is a szabadban! Mondjuk, a labdák tojásokká változnak és be 

kell őket gurítani a kijelölt nyuszi fészekbe. 

 

Végül pedig szeretnénk egy finomsággal kedveskedni Nektek! Ha még van időtök és 

energiátok, íme, a receptek egy egyszerű, de látványos és finom húsvéti sütemény 

elkészítéséhez. Természetesen a gyerekekkel együtt! 

     
 

https://www.okosjatek.hu/husveti_sutemeny_tojassuti 

 

https://femina.hu/recept/husveti-lekvaros-linzer/ 

 

Nagyon vidám, tartalmas készülődést, jó egészséget és szép ünnepeket kívánunk Nektek, sok 

szeretettel! 

 

 

 

 

https://www.okosjatek.hu/husveti_sutemeny_tojassuti
https://femina.hu/recept/husveti-lekvaros-linzer/

