
Húsvét 
Ta 

 

Kedves „Katicás” családok! 

Közeledik húsvét, egyik legnagyobb keresztény ünnepünk, ami fontos családi ünnep is. 

Sajnos az óvodában idén sem tudunk közösen készülődni, de küldök Nektek néhány ötletet, ami segíthet abban, 

hogyan hangolódhattok rá gyermekeitekkel az ünnepre - még ebben a nyomasztó járványhelyzetben is. 

A húsvét Krisztus feltámadásának, az újjászületésnek és az örök élet reménységének az ünnepe.  

A tavasz, az ébredő természet is a megújuló élet ünneplésére bátorít minket minden jelenségével. 

A barka, a tojás, a csibe, a bárány ezért is váltak többek között húsvéti szimbólumokká.  

Minden családnak megvannak a saját ünnepi szokásai, hagyományai, közös viszont, hogy a gyermekek 

mindenhol izgatottan várják a „húsvéti nyuszit.” A szapora nyúl is termékenységszimbólum, így kerülhet 

szorosabb kapcsolatba a tojással húsvét környékén. ;) 

A böjti heteket sok családban már nem tartják, de ma is húsvétkor kerül az ünnepi asztalra a sonka, a kolbász, a 

tojás, a kalács vagy a bárányhús. 

A néphagyományok lassan ugyan, de változnak, érdekes lehet ezért beszélgetni a régmúlt, a nagyszülők, vagy a 

Ti gyerekkori emlékeitekről is. 

Találtam egy fekete-fehér 1 perces filmet dédszüleink népszokásairól: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol-XIfudsMY 

A 8 perces locsolkodós régi filmen már színes felvételeket is láthattok: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzP7YISwS00 

Mára már a húsvéti locsolkodás több évszázados hagyománya is megkopott, átalakult - a jelenlegi helyzetben 

nem is tanácsos a rokonok, barátok látogatása -, de szűkebb családi körben érdemes feleleveníteni. 

Kedves Apukák! Tanítsatok meg egy versikét a kisfiatoknak, és locsoljátok meg anyát és a lánytestvért (ha van) 

húsvét hétfőjének reggelén – el ne hervadjanak! 

Kedves Anyukák! Fessetek tojást kislányotokkal, hogy legyen mivel viszonozni a fiúk gondoskodását! A hímes 

tojás mellé ajándékozhattok nekik virágot is. 

Az alábbi játékokat és tevékenységeket ajánlom a témához: 

  Játék: 

Keressetek a játékok között nyuszit, csibét, bárányt. Készítsetek nekik „fészket”, ólat. 

Építsetek kockákból egy falusi gazdaságot.  

Bábozzatok, meséljetek a plüssállatokkal. Játsszatok szerepjátékot!  

 

Külső világ tevékeny megismerése: 

Környezeti tartalom: 

Menjetek ki a kertbe, vagy/és sétáljatok a környéken! 

Figyeljétek meg a természet változásait, a tavasz évszak jellemzőit! 

Válasszatok ki egy-egy bokrot vagy földből előbújó virágot, és figyeljétek a fejlődését, növekedését az 

elkövetkező két hétben. 

Keressetek barkás virágzatú bokrokat - pl. mogyoró, fűz 

A jellegzetes húsvéti asztali dísz – a bársonyosan puha barka - egy fa,a kecskefűz ( Salix caprea) porzós 

virágzata .Más fűznek nincs ilyen jellegzetes virága. Ezért barkának,barkafának is hívják "népnyelven". 

Látogassatok ki együtt a piacra szombati napon. Keressetek barkát, hagymás virágokat áruló néniket, 

vásároljatok tőlük, beszélgessetek velük egy kicsit. (Mindezt szigorúan csak maszkban.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol-XIfudsMY
https://www.youtube.com/watch?v=uzP7YISwS00


Ha cserepes hagymás növényt – jácint, tulipán, nárcisz – vesztek, akkor otthon gyermeketek gondozhatja is. 

https://www.almaimotthona.hu/cserepes-jacint-gondozasa.html 

Mutassátok meg a különböző gazokat is, ha van virágos kertetek, akkor gyomláljatok együtt! 

A húsvéti szokásokról és hagyományokról itt találhattok jó kis összefoglaló szövegeket: 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2013/03/30/husveti-szokasok-es-hagyomanyok/ 

https://www.edenkert.hu/elet-mod/legjobb-otthon/husveti-szokasok-hagyomanyok/5469/ 

 

Matematikai tartalom: 
 

- Csoportosítsátok az összegyűjtött játékokat különböző szempontok szerint. 

- Számláljátok meg őket! 

- Hasonlítsátok össze őket – miből van több, kevesebb, ugyanannyi; melyik nagyobb, kisebb, 

ugyanakkora? 

- Segítsünk a nyuszinak a tojások szétosztásában! Először is szedje össze a (kisgyerek) nyuszi a tojásokat, 

amit előzőleg eldugunk. Lehet hideg - meleg játékkal is, vagy helyek, névutók meghatározásával. Amikor 

megtalál 1-1- tojást, mindig megszámolja, mennyi van. Ha meglesz mind a 6, ossza el 2-3-4 fészekben. 

Próbáljon ki minden variációt az osztásra, közben folyamatosan számláljon, hol van több/kevesebb. Majd 

a nyuszi megéhezhet a sok munkában, meg kell etetni.  

- párosítások, párkeresések, sor és ritmus; viszonyszavak – le, fel, jobbra, balra; halmazképzés – tojások 

színek szerinti csoportosítása; számolgatós játékok: 

https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-jatekotletek/ 

- https://ovonok.hu/2020/04/husveti-foglalkozasok-matematikai-tapasztalatok/ 

 

 

Verselés, mesélés: 
 

Mondókák, versek: 

Évszakok 

 

Tavasz:                                                                     ism.: Nyuszi fülét hegyezi , // (nyuszifület mutatunk) 

Virágzik a barack,                                                            a bajuszát megpödri.  // (mutatjuk)                                          

Nyár:                                                                                   Répát eszik, ropp, ropp, ropp, // (mutatjuk) 

Fészkére jár a madár,                                                          nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp! //(hopp-ra ugrunk 3x) 

Ősz: 

Legelget az őz,                                                                  

Tél:                                                                                      Bari nyakán kicsi csengő, 

Hideg már a szél.                                                                Kolompot kap, hogyha megnő.  

                                                                                            Körbeugrálja a mezőt,  

Füzesi Magda: Tavasz                                                      Bégeti a bárányfelhőt. 

 

Ha elillan február, 

zöldülni kezd a határ                                                           Nyuszi, nyuszi, nyulacskám, 

Madárdalra hajladozom,                                                     ne félj tőlem nincs puskám! 

a lábam is táncra áll.                                                           Van ám nékem egyebem, 

                                                                                             Friss káposztalevelem. 

Szivárványszín a ruhám,                               

bodzaág a furulyám,                                                            Makk-makk-makk, 

ha dalomat elkezdem,                                                          makk-makk-makk, 

retek nő a kertekben.                                                           sárgarépa bekaplak, hamm! 

 

Melegít a nap haja,                               Fecske Csaba: Állat-tár (részlet)  Fut a csibe, csip,csip, csipegetek itt-itt,  

száz rügyszemmel néz a fa.                                                                        Kukoricakása, bögyöm a lakása. 

https://www.almaimotthona.hu/cserepes-jacint-gondozasa.html
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2013/03/30/husveti-szokasok-es-hagyomanyok/
https://www.edenkert.hu/elet-mod/legjobb-otthon/husveti-szokasok-hagyomanyok/5469/
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-jatekotletek/
https://ovonok.hu/2020/04/husveti-foglalkozasok-matematikai-tapasztalatok/


Hogyha egyet rikkantok, 

kinyílnak a pitypangok. 

 

Végh György: Virághozó április 

  

Elmúlt a tél: itt a tavasz, 

minden bokor újra éled 

a földből a virágokat 

előhúzzák a tündérek. 

 

Április is segít nekik, 

megáll minden kicsi fánál – 

virágot tűz mindenhová: 

tavasz van ott, merre járt már. 

 

Virágot hint a friss szélbe, 

száll a színek zivatarja – 

s merre elmegy, a kopár föld 

virágoktól tarkabarka. 

 

Locsolóversek:  

 

Én kis kertészlegény vagyok, 

Rózsafákat locsolgatok. 

Azt álmodtam az éjszaka, 

Itt is nőtt egy rózsafa. 

El akart hervadni, 

Szabad-e locsolni? 

 

Zöld erdőben jártam, 

kék ibolyát láttam, 

el akart hervadni, 

szabad-e locsolni? 

 

 
Mesék: 

 

Döbrentey Ildikó: Furcsa Borcsa (Google böngészőbe 

beírva, és a „képek”-re kattintva megtalálható egy-

egy mesekönyv lapon a két oldalas mese) 

 

Döbrentey Ildikó: Húsvéti mese 

http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_04_03_archive.html 

 

 

 

 

 

Ujjmozgatók: 

-Szürke bundás kicsi nyúl, 

Tapsi füle lekonyul,(az ujjakkal 

fület formázunk a fejük mellett, 

majd mutatjuk, ahogy lekonyul) 

Meglapul a szénába, 

(leguggolunk) 

Meg se mozdul négy lába! 

 

-Mezőben egy nyuszika (Az 

egyik kezünk hüvelyk- és 

gyűrűsujját összekapcsoljuk, a 

mutató- és középső ujjunkat 

mereven feltartjuk: ez a nyúl) 

orrát messze feltartja, 

s mert biz' éhes őkelme, 

keresi, mit ehetne. 

Talált egy fej káposztát,(A másik 

kezünket ökölbe szorítjuk: ez a 

káposzta) 

csapjunk egy nagy lakomát! 

Mohón ette, amíg volt,( a "nyúl" 

rágcsálja a "káposztát") 

míg az egész elfogyott. 

S most,hogy végre jóllakott, 

szépen hazaballagott.( a "nyúl" 

lassan ballag az asztalon) 

 

 

 

https://operencia.com/vegh-gyoergy-viraghozo-aprilis/
http://mesemorzsa.blogspot.com/2015_04_03_archive.html


Tordon Ákos: A titokzatos tojásfestő 

https://www.3szek.ro/load/cikk/48196/tordon_akos:_a_titokzatos_tojasfesto 

 

Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi 

https://okosanya.blog.hu/2010/03/26/nyuszis_mesek_husvetra_a_fogfajos_nyuszi 

 

Zelk Zoltán: A három nyúl 

https://deske.hu/iras/html/harom%20nyul.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=1gvXrmV1rHs 

 

Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról 

https://varazsszavak.blog.hu/2019/03/13/zelk_zoltan_mese_a_legokosabb_nyulrol_379 

 

Csibe-kacsa – francia mese alapján írta Jékely Zoltán 

https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=134057212&t=9102377 

 

A nyulacska harangocskája – népmese 

https://egyszervolt.hu/estimese/benedek-elek-a-nyulacska-harangocskaja-20180328.html 

https://www.youtube.com/watch?v=coPhiilrlM0 

 

 A király nyulai – népmese 

https://www.nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mesek/varazs-mesek/a-kiraly-nyulai 

https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0 

 

Az angyalbárányok – népmese 

https://egyszervolt.hu/estimese/az-angyalbaranyok-i-resz-magyar-nepmese-20200912.html 

https://egyszervolt.hu/estimese/az-angyalbaranyok-ii-resz-magyar-nepmese-20200913.html 

https://www.youtube.com/watch?v=LYSY_PiIU08 

 

Az aranyszőrű bárány – népmese 

https://www.veol.hu/kultura/az-aranyszoru-barany-meseje-1658592/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BuWoO3FIvpA 

 

Az öt tojás – népmese 

https://gyerekmese.info/az-ot-tojas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2LM8QwsLOxI 

 

Innen is tudtok még válogatni: https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/ 

Szemezgessetek bátran közülük, kerestem rövidebbeket és hosszabbakat, kisebbeknek és nagyobbaknak valókat! 

 

Ének, zene, énekes játékok, zenehallgatás 

 

   A böjt időszakában tilos volt régen a mulatozás, ezért nem szerveztek bálakat sem. 

A lányok énekes falujárása vagy karikázója, vagy a párválasztó énekes játékok viszont nem számított táncnak, 

sokkal inkább szertartásos szokásnak, ezért ezeket járták. 

A böjti időszakhoz és virágvasárnaphoz kapcsolódó szokás volt a Kisze baba felöltöztetése és énekszóval való 

kikísérése a faluból, valamint a zöldágjárás, villőzés is. 

A gyerekek és fiatalok a böjti hétvégenként már labdázhattak, métázhattak is a szabadban. 

https://www.facebook.com/579678575412720/videos/193654892054799 

https://www.facebook.com/579678575412720/videos/557787054853204  

 

Városunkban, Tatán néptáncos kislányok, nagylányok és asszonyok felújították a böjti karikázó szokásátt, így: 

https://www.youtube.com/watch?v=cktNNM8emRg (én is ott vagyok valahol a tömegben a lányaimmal ;) 

 

A hosszú böjti időszak után húsvét vasárnapján tartották az első bálat, hétfőn locsolkodtak, így is ünnepelve a 

feltámadást és az újjászületést. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/48196/tordon_akos:_a_titokzatos_tojasfesto
https://okosanya.blog.hu/2010/03/26/nyuszis_mesek_husvetra_a_fogfajos_nyuszi
https://deske.hu/iras/html/harom%20nyul.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1gvXrmV1rHs
https://varazsszavak.blog.hu/2019/03/13/zelk_zoltan_mese_a_legokosabb_nyulrol_379
https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=134057212&t=9102377
https://egyszervolt.hu/estimese/benedek-elek-a-nyulacska-harangocskaja-20180328.html
https://www.youtube.com/watch?v=coPhiilrlM0
https://www.nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mesek/varazs-mesek/a-kiraly-nyulai
https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0
https://egyszervolt.hu/estimese/az-angyalbaranyok-i-resz-magyar-nepmese-20200912.html
https://egyszervolt.hu/estimese/az-angyalbaranyok-ii-resz-magyar-nepmese-20200913.html%20https:/www.youtube.com/watch?v=LYSY_PiIU08
https://egyszervolt.hu/estimese/az-angyalbaranyok-ii-resz-magyar-nepmese-20200913.html%20https:/www.youtube.com/watch?v=LYSY_PiIU08
https://www.veol.hu/kultura/az-aranyszoru-barany-meseje-1658592/
https://www.youtube.com/watch?v=BuWoO3FIvpA
https://gyerekmese.info/az-ot-tojas/
https://www.youtube.com/watch?v=2LM8QwsLOxI
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/
https://www.facebook.com/579678575412720/videos/193654892054799
https://www.facebook.com/579678575412720/videos/557787054853204
https://www.youtube.com/watch?v=cktNNM8emRg


Szólhatott már a muzsika, a legények végre újból megtáncoltathatták a lányokat. 

https://www.facebook.com/579678575412720/videos/4074502625908093 

 

Ezeket a szokásokat őrzik a kapuzós-vonulós gyermekjátékok, köztük a jól ismert gyermekdalok: 

- Bújj, bújj zöld ág…- https://www.youtube.com/watch?v=gFQ291SuUe0 

- Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod… - https://www.youtube.com/watch?v=5SeSX-1n3kM 

- Új vár, fényes vár… - https://www.youtube.com/watch?v=lPD5aLzWJ6A 

- Itthon vagy-e hidas mester? - https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DEehE0UCeb8 

 

Jól ismert nyuszis és báránykás gyermekdalaink az alábbiak – énekeljétek együtt! 

- Hová mész te, kis nyulacska… - https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ 

- Nyuszi ül a fűben…- https://www.youtube.com/watch?v=D3v9XA73sHU 

- Hol jártál báránykám?- https://www.youtube.com/watch?v=FfIbHP1e2qA 

 

Ez a húsvét hétfői ének pedig nagy kedvencem, a Kolompos együttes előadásában. Hallgassátok meg! Remélem, 

hogy Ti is megszeretitek!: https://www.youtube.com/watch?v=0f5EsKdR2lw 

És ugyanennek a nótának itt a „karanténos” változata is: 

 https://www.youtube.com/watch?v=DVIhcUI02RY 

A másik kedves előadóm, Gryllus Vilmos locsolós dala pedig olyan rövid, hogy könnyen meg is tudjátok tanulni: 

https://www.youtube.com/watch?v=PQX6fdkaBto 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 
 

Szerezzetek jó sok vöröshagyma héjat a szupermarketek vagy a zöldséges hagymás ládájából, és fessetek vele 

tojást! 

A hagyományos tojásfestés legegyszerűbb módja a berzselés. Ebben már kisgyermekek is részt tudnak venni. 

Így készül: https://receptneked.hu/nagyi-receptjei/hagymahejjal-festett-berzselt-tojas/ 

Kivágott tojásformát is díszíthetnek a gyerekek többféleképpen: 

- https://jatsszunk-egyutt.hu/festett-tojasok/ 

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

A hímestojások vagy csokitojások gyűjtésére, tárolására egyszerűen készíthettek kosárkákat. Íme, néhány ötlet: 

https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-kosarkak/   

Az elkészült alkotásokkal díszítsétek a lakást kedvetek szerint, és készítsetek szépen terített és tálalt ünnepi 

asztalt. Kívánok hozzá Nektek örömben és szeretetben együtt töltött időt! 

 Mozgás 

Utánozzátok a húsvét ünnepéhez kapcsolható állatok mozgását: 

- Járjatok tyúklépésben; 

- Apró futólépésekkel szaladgáljatok a „tyúkanyó” körül, mint a kiscsibék; 

- Ereszkedjetek négykézlábra, és bárányka módjára haladjatok át a patak fölötti keskeny „pallón” – pl. 

szőnyeg csíkján, hosszú törölközőn…. 

- Ugráljatok, mint a nyuszi; tenyeretek és talpatok is legyen a talajon, és váltva hol az egyikre, hol a 

másikra támaszkodva ugorjatok (kéz-láb, kéz-láb); nehezíthetitek cikk-cakkban elhelyezett akadályok 

kerülgetésével is a játékot. 

- A főtt tojást tegyétek kanálba, és vigyétek úgy egyik helyről a másikra, hogy nem ejtitek el. Lehet 

nehezíteni akadálypályán kerüléssel, szőnyeg, laminált padló stb. szélén közlekedéssel, futással is. 

- Egymással szemben, párba állva dobáljátok - alsó dobással, két kézzel - egymásnak a tojást; hátrálva 

lehet növelni a távolságot. Az se baj, ha leesik, pucoljátok meg együtt, és fogyasszátok jó étvággyal! 

Kíváncsian várjuk a zárt FB csoportba az elkészült fotókat és rövid videókat! 

Érezzétek jól magatokat, szép ünnepet kívánunk szeretettel: Kata néni, Szilvi néni, Kati néni 

https://www.facebook.com/579678575412720/videos/4074502625908093
https://www.youtube.com/watch?v=lPD5aLzWJ6A
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DEehE0UCeb8
https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ
https://www.youtube.com/watch?v=D3v9XA73sHU
https://www.youtube.com/watch?v=FfIbHP1e2qA
https://www.youtube.com/watch?v=0f5EsKdR2lw
https://www.youtube.com/watch?v=DVIhcUI02RY
https://www.youtube.com/watch?v=PQX6fdkaBto
https://receptneked.hu/nagyi-receptjei/hagymahejjal-festett-berzselt-tojas/
https://jatsszunk-egyutt.hu/festett-tojasok/
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-dekoraciok-gyerekekkel/
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-kosarkak/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


