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A hétfői találós kérdés:  

Apróbbaknak:  

Hosszú bojtos füle van,  
gyors és fürge lába, sárgarépát eszeget,  
zöld rét a hazája.  
 
Nagyobbaknak:  

Míg fönn a nap, s fény vesz körül, nem távozik tested mögül.  
Majd röviden, majd meg hosszan, állva, ülve csak veled van.  
De ha a fényt búra váltja, testednek e hű barátja, észrevétlen odahagy,  
s a sötétben magad vagy. 
 

 

Kedves Bodzás Szülők! 

Biztosak vagyunk benne, hogy már el is kezdtétek a húsvéti készülődést. A sok 
tennivaló közben fontos, hogy kicsit megpihenjetek, összebújjatok a gyerekekkel..... 

ezért ezt mesét küldjük Nektek szeretettel!  

Jó olvasást:-)  Andi, Gabi, Marcsi 

 

Igyártó Zita: Az erdő ajándéka 

Valamikor réges-régen, amikor az állatok még tudtak beszélni, az volt a szokás, hogy 
a húsvéti hímes tojásokat az erdei nyulak festették. Nyáron a vadvirágok lehullatott 

szirmaiból színes festékeket készítettek, és nyárfakéregből készült dobozokban tárolták 
tavaszig. 

 

Így dolgoztak egész nyáron Nyúl apóék, is. A virágszirmokat gyűjtögették, ősszel pedig 

a fák színes leveleit. Télen száraz fűszálakból apró pemzliket, ecseteket kötözgettek, és 
mindezeket a kamra polcaira rakosgatták el. Tavasz felé nagy volt a sürgés-forgás a 

baromfiudvarok tájékán is, a tyúkok előkészítették a szép, fehér tojásokat és várták a 
az erdei vásárlókat. Lassan elmúlt a tél, és megérkezett a tavasz. A cinegék meg is 

beszélték egymás között az eseményeket. 

 



– Nyitni kék, nyitni kék! – énekelte az egyik. – Csicsidő, csicsidő! – jött hamarosan a 

válasz. 

 

Meghallották ezt a beszélgetést a hóvirágok és előbújtak a puha mohatakaró alól. 
Hamarosan a többi tavaszi virág is feléledt téli álmából: a lila kökörcsin, a kék szirmú 

kővirág, a bólogató fehér ruhás tőzike, a sárga köntösbe bújt kankalin. Az erdei 
tisztást tarkabarka virágszőnyeg díszítette. Nyúl apó és családja már alig várták, 

hogy elkezdhessék a munkát. Húsvét előtt pár héttel Nyúl apó így szólt: 

 

– Elérkezett az idő, gyerekek, holnap munkához látunk. Janka és Panka, ti hozzátok 
elő a kamrából a festékeket és pemzliket, a fiúk pedig induljanak a faluba a megrendelt 

tojásokért! A nyuszifiúk előszedték a kis kézi szekerüket és elhúzták a falu felé, a 
lányok pedig a konyhába szaladtak, de kis idő elteltével éktelen sivalkodással rohantak 

vissza. 

 

– Üresek a polcok, eltűntek a pemzlik és a festékek! Mivel fogunk dolgozni? 

 

Nyúl apó és Nyúl anyó értetlenül néztek egymásra,. Nemrég még minden megvolt, ki 
követhetett el ilyen gonoszságot? Ha nem kerülnek elő a munkaeszközök, húsvétkor a 

gyerekek nem találnak majd hímes tojásokat a bokor alatt. Hamarosan megérkeztek 
a fiúk is a szép fehér tojásokkal. Nagy volt a csalódásuk, mikor megtudták, mit történt. 

Elhatározták, hogy ha törik ha szakad, megkeresik a tolvajt. 

 

El is indultak hát az erdőbe és kérdezgették a szembejövő erdőlakókat, hogy tudnak-e 
valamit az eltűnt festékekről de senki nem tudott segíteni. Szarka asszonyság a fészke 

körül sürgölődött, őt is megkérdezték. 

 

– Én nem tudok semmit – válaszolta nevetve – , de azért kérdezzétek meg a rókát is. 

 

Elindultak hát a róka házához, s mikor odaértek, bizony elámultak azon, amit láttak. 
A ház előtt egy tisztáson egy tarkabarka csodalény éppen tojást festett, vagy inkább 

akart festeni, ami azonban sehogy sem sikerült neki, mert a festék nem ragadt meg a 
tojásokon, de annál inkább a bundáján. Ilyen tiritarka rókát még nem látott a világ. 

Szegény róka nem tudta, hogy a tojásokat festés előtt nedves szivaccsal át kell 
törülgetni. A rejtély bizony megoldódott: a róka volt a tettes. Meg is bánta őkelme, 

mert egy hétig mosta bundáját a patakban. azonban ez a nyulakon nem segített, mert 
se festék, se pedig egy árva pemzli nem maradt, a kétbalkezes festőművész mindent 
elpocsékolt és tönkretett. 

 



A társaság szomorú szívvel tért haza. Nem tudták, mitévők legyenek. Ültek a ház 

eresze alatt és búsan lógatták a füleiket. Nyúl anyó elővette a vizeskannát, és vízért 
indult a közeli forráshoz. Szomorú volt ő is. Leült a forrás csordogáló vize mellé és 

kedvetlenül nézte a bokrok között tevékenykedő cinegéket. Egyszer csak különösen 
kedves, csilingelő hangon szólította meg valaki: 

 

– Miért vagy ilyen szomorú, Nyúl anyó? 

 

Az anyó körülnézett, de nem látott a közelben senkit. A csilingelő hangocska azonban 

ismét szólította: 

 

– Nyúl anyó, Nyúl anyó, itt vagyok melletted, miért búslakodsz? 

 

Nyúl anyó lenézett a földre, hát közvetlen közelében egy csokornyi hóvirág virult. 

 

– Te szólítottál, hóvirág? –kérdezte Nyúl anyó. 

 

– Én hát! Miért itatod az egereket? 

 

– Jaj, jaj kedves hóvirág, nagy baj történt nálunk. A róka elcsente a festékkészletünket 
és az ecseteket is. Nem tudunk tojásokat festeni. Csalódnak majd a gyerekek, hogy 

húsvét vasárnapján nem találnak hímes tojásokat a kertek bokrai alatt. 

 

– Csak ez a baj? Ezen könnyen tudunk segíteni- mondta a hóvirág. 

 

Egyet füttyentett és a cinegék mind odasorakoztak a közeli fák ágaira. 

 

– Kedves cinegék – kezdte a hóvirág. – vigyétek el a hírt az erdő minden 

vadvirágának, hogy a nyulak nagy bajban vannak! Nincs festékük a tojásfestéshez, 
ezért mindenki adjon egy kevéskét a saját készletéből. 

 

A cinegék azonnal szétszéledtek és kisvártatva meg is érkeztek a festékekkel tele kis 

nyírfacsuprokkal. A hóvirágok fehér és zöld festéket küldtek, a kővirág szép 
világoskéket, a tőzike fehéret, a kankalin sárgát. Festék már volt elég, csak az ecset 



hiányzott. Ekkor  megszólalt a fűzfabokor, aki eddig csendesen nézte a nagy sürgés-

forgást. 

 

– Adok én neked ecsetet, amennyi csak kell! Itt vannak a barkáim, nagyon szépen lehet 
velük festeni. A közelben álló szomorúfűz is megszólalt: 

 

– Én is adok vesszeimből, fonjatok belőle kosarat, hogy legyen miben hazavinni a sok 
festéket és barkát! 

 

El is készült a kosár, és Nyúl anyó boldogan vitte haza az erdő adományát. Otthon 

nagy lett az öröm. Azonnal munkához is láttak. Még soha ilyen szép hímeseket nem 
festettek a nyulak. El is készültek időre. Amikor a festéssel végeztek, 

szomorúfűzvesszőből sok-sok apró kosárkát fontak, ezekbe rakták a tojásokat és 
elrejtették vasárnap hajnalban a kertek bokrai alá. 

 

Milyen nagy volt az öröm, mikor kora reggel a kislányok kiszaladtak a kertbe és a 

bokrok alatt megtalálták a fűzfakosárkákba rejtett csodaszép hímes tojásokat! 
Másnap, húsvét hétfőn a locsolódó legénykék is ámulva nézték a különös fényben 
játszó remekműveket. Sokáig találgatták, hogy az idén miért ilyen különlegesen szépek 

a tojások. A titkot azonban csak a nyulak, az énekesmadarak és a vadvirágok tudták. 
azt, hogy igazán szépet csak a szeretet, a megértés és az összetartás tud alkotni, s hogy 

mindez az erdő ajándéka. 

 

Keddi találós kérdés: 

Csengő cseng a nyakában, 
kint legel a határban. 

Türelme nagy, orra pisze, 
puha gyapjú göndör szőre.  

 

És egy kicsit nehezebb: 

 

Selyempelyhes bóbitámat 
hordják a szelek, 

Szétfújja egy szusszanással 
az ügyes gyerek. 

 

Ötletek papírtojás díszítéséhez 

Húsvétra készülünk, ezért   mi mást is díszíthetnénk szalagokkal, mint a húsvéti 
tojásokat és nyuszis formákat !  :-) 



 

Kedves Szülők! 

A mellékletben találtok nyuszi és tojás sablonokat. Érdemes keményebb, vastagabb  
papírt , kartonra átrajzolni, mert az apró kis kezekben könnyen elszakad a 
vékonyabb. Az óvodában a gyerekek sokszor használtak tűt (műanyagot is, és 

zsákvarró tűt is), ügyesen bánnak vele, de kérlek,  legyetek mellettük ennél a 
tevékenységnél is. A kicsiknek jobban kézre áll a cipőfűző, vagy vastagabb fonal, 

aminek a végét cellux szalaggal (is) meg tudjátok ragasztani, úgy nem nyílnak szét a 
szálak. 

Érdemes a lyukakat akkorára méretezni, hogy a fonal, szalag, vagy zsinór 

kényelemesen átférjen rajta. Ha mód van rá, többféle  anyagot próbáljatok ki: 
hímzőfonal,  ajándékkötöző szalag, vékony színes szalag, spárga...stb... 

(Nem baj, ha nem szabályosan díszítik meg a fonallal a tojást, az a fontos, hogy 

élvezzék, amit csinálnak! :-))  ) 

 

Amíg készül a tojás és a nyuszi, elmondhatjátok el ezt a verset: 

 Nyuszi-játék 

 

Hímes tojás, 

bársony barka, 

aprócska a 

nyuszi farka..., 

ám ez cseppet 

sem zavarja, 

hogy aprócska 

az ő farka, 

de a füle hosszú ám, 

szép húsvétot, 

kis komám! 

 

(Devecsery László) 

 

Szerdai találós kérdés: 

Nagyoknak: 



Se abroncsa, se dongája, 

Mégis mintha hordó volna. 
Kívül fehér, könnyen törik. 

Ha világra hozója 
Néhány hétig melengeti, 

Élet támad benne, 
S a hordó megnyílik. 
 

Aprókáknak: 

Puha pihés, apró, sárga 
Tyúkanyó az ő mamája. 
 

Húsvét 

A húsvét a keresztény vallás egyik legnagyobb eseménye (a feltámadás ünnepe). A népszokások 

általában a  keresztény vallás ünnepi rítusaival párhuzamosan, mint a falusi közösségek 
szokásai maradtak fenn. 

A húsvét aktualitása napjainkban megőrizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve az ősi 
tavaszköszöntő népszokásokat, a termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket, melyek mellett 
tovább él a keresztény ünnep gazdag szokásvilága. Eredetileg egybe is esett a keresztény és a 
zsidó ünnep – a Pészáh. (A szó kikerülést, elkerülést jelent.)  

A húsvéti tojás ajándékozása sok országban húsvét vasárnap történik, nálunk a hétfői 
locsoláshoz tartozik. Húsvét vasárnap nálunk – német szokásból átörökítve – a kisgyermekek 
csoki-tojást, -nyulat, apró ajándékokat, de többnyire édességeket keresgélnek a kertben, melyeket 

a tradíció szerint a húsvéti nyúl rejtett el. 

Húsvét megünneplése már a 3. század óta ismeretes, számos népszokás kapcsolódik hozzá. 
Ezeket a szokásokat gyűjtöttük egy csokorba. 

1. Ételszentelés 

A 10. század óta ismeretes szertartás Húsvét vasárnapján a húsvéti ételek, sonka, bárány, 
kalács, tojás, bor megszentelése a templomban. Szentelményeknek nevezzük azokat a tárgyakat, 
melyek szentelés vagy áldás révén hétköznapi használatukból kiemelődve természetfeletti 
célokra alkalmasak. A húsvéti ételek sorában a bárány Jézust jelképezi, a tojás az élet, az 
újjászületés szimbóluma. A szentelt ételeknek mágikus erőt tulajdonítottak, számos hiedelem 
fűződik hozzá. A húsvéti kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást tojjanak, vagy 
megőrizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt alakjában meghintették vele a 
gabonaföldeket, de ismeretes olyan is, hogy tűzbe vetették, hogy a túlvilágiaknak is jusson a 
szentelt ételből. A szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen. A 
húsvéti szentelt tojáshoz kapcsolódó hagyomány, hogy egy-egy tojást ketten ettek meg, hogy ha 
eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást. 

2. Köszöntő 

A köszöntő nem más, mint naptári ünnepek alkalmával énekelt vagy elmondott vers, rigmus 
illetve prózai jókívánságmondó szövegek. Szórványosan ismertek húsvéti köszöntőszövegek 
vagy szerencsekívánó mondókák, melyekben jókívánságok, varázsigék bújnak meg. Kedves 
mondóka Békés megyéből: „Egészségére váljon, haja nagyra nőjön! Ám a mai értelemben ismert 
locsolóversek nem népi eredetűek.  



Szépen kérem az anyját 
Adja elő a lányát, 
Hadd locsolom a haját! 
Hadd nőjőn nagyra, 
Mint a csikó farka: 
Még annál is nagyobbra, 
Mint a Duna hossza! 
Szabad-e locsolni? 
 
 
 
 

3. Húsvéti locsolás 

Termékenységvarázsló jellegű népszokás, ősi katartikus rítus keresztényesített formája. 
Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint pedig arra a legendára, 
amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna 
a zsidók elhallgattatni, ill. a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő 
asszonyokat. A locsolkodás mai formája, a gyermekek locsolkodása szagos vízzel, rövid versikék 
kíséretében, adománykérés céljából újabb keletű városi szokás. Húsvéthétfőt szokás vízbevető, 
vízbehányó hétfőnek is nevezni. Ezen a napon Szeged vidékén a bandákba verődött legények a 
lányokat a kúthoz hurcolták, ahol egész vödör vízzel öntötték le őket, megelőzve nehogy 
kelésesek legyenek. Az Ipoly mentén szervezetten történt a húsvéti locsolás, öntözködés. A 
legények már vasárnap este tojást szedtek a lányos házaktól. Másnap reggel, előre megbeszélt 
helyen szalonnát kaptak, és ott tojásrántottát készítettek és elfogyasztották. A tojáshéjakat 
annak a lánynak az ablaka alá szórták, akire haragudtak valamiért. Ezután indultak el 
locsolni. A lányok igyekeztek elbújni, akit megtaláltak, azt a kúthoz vitték és vödörszám 
hordták rá a vizet. Azok a fiúk, akiket nem vettek legényszámba először a keresztanyjukhoz 
mentek, akit az ott kapott vízzel meglocsoltak, jutalmul 8–10 hímes tojást kaptak. Ezután 
mentek a rokonok, szomszédok lányaihoz. A legények locsolását a lányok húsvéthétfő 
délutánján tojásokkal viszonozták. Hagyomány volt, hogy kedden a lányok locsolták a 
legényeket. 

4. Húsvéti korbácsolás 

Dunántúlról ismeretes népszokás. Fejér megyében a fűzfavesszőből négyszögűre font korbácsot 
sibának nevezik. A korbácsot készíthették 4, 6, 8, 9 szálból. Korbácsfonás előtt egy szál vessző 
vastagabb végét késsel bevágták, majd a hüvelykujj körmével végighasították. Hogy 
hajlékonyabb legyen, a kés élével kikaparták a kettéhasított vessző belsejét. Miután 
kiválogatták a fonáshoz megfelelő vesszőket, a felső, vékony végeiket összeillesztették, az alsó, 
vastagabb végeiket pedig egyenlő hosszúságúra vágták, majd a korábban kettéhasított vesszővel 
betekerték. Egy gyerek vagy egy másik felnőtt megfogta a készülő korbács vastagabbik végét, 
majd a korbács készítője összefonta a vesszőket. Miután elkészült, csomót kötöttek a korbács 
végére. A kisfiúk számra édesapjuk vagy nagyapjuk fonta a korbácsot. A legények húsvéthétfőn 
ezzel csapkodták meg a leányokat, közben ezt mondogatva: 

Keléses ne légy, 
Bolhásos ne légy, 
Esztendőre frissebb légy! 
A lányok a sibára szalagot kötöttek, borral vagy piros tojással kínálták a legényeket. A 
Felföldön és a szlovák–magyar lakta területeken ismert szokás a suprikálás, amikor a lányok 
korbácsolják meg a húsvéti locsolást végző legényeket. 

5. Komatálküldés 



Húsvét hétfőjén és húsvét vasárnapját követő vasárnap, azaz fehérvasárnap volt szokás a 
komatálküldés. Ez a szokás komálás, mátkálás, vésározás néven is ismert. Az Ipoly mentén a 
leányok ilyenkor azoknak a legényeknek küldtek tojást, akik farsangkor táncba vitték őket. Az 
ajándékot személyesen vagy küldött által juttatták el a kiszemeltnek. A Dunántúlon az 
ajándékot ünnepélyes formában, vers, mondóka vagy dal kíséretében adták át: 

Komatálat hoztam 
Föl is aranyoztam 
Koma küldi komának 
Koma váltsa magának. 

 

6. Hímes tojás  

A Húsvét legmeghatározóbb jelképe a húsvéti tojás, hímes tojás, írott tojás, piros tojás. Ez a 
húsvétra ajándékozott díszített tojás a Húsvéttal, mint egyházi ünneppel szoros kapcsolatban 
van, az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. A tojás díszítése 
azonban a keresztény gyakorlatnál korábbi, több formája ismeretes, jellemző módja a hímzés, 
batikolás. Ahhoz, hogy a főtt vagy kifújt tojásra mutatós mintát tudjunk készíteni, szükség van 
egy ún. írókára, mely nem más, mint egy pálcára erősített fémcsövecske. Ezt a pálcát 
mártogassuk bele forró méhviaszba, majd segítségével írjuk rá a mintát a nyers vagy főtt tojás 
felületére. A megmintázott tojást áztassuk festéklébe. Utolsó lépésként kaparjuk le a méhviaszt, 
s máris láthatóvá válik a motívum. 

7. Tojásjátékok 

A húsvétot a böjt végeztével és a szép idő beköszöntével vidámság is jellemzi. Világszerte 
elterjedtek a tojásjátékok. A tojásgurítás egy szabadtéri játék. Általában egy helység melletti 
magaslatról, dombról gurították le a tojásokat, amelyeket a lent összegyűltek elkapkodtak. 
Vicces játék a tojásösszeütés, melyet főleg fiúgyermekek játszottak a locsolkodás során 
összegyűjtött zsákmánnyal. Két szemben álló játékos kezébe fogott tojással igyekszik eltörni a 
másik tojását. A játéknak több változata ismert. Játszható úgy is, hogy az egyik játékos a 
kezében lévő pénzzel igyekszik a másik tojását betörni és így az eltört tojást megszerezni, de 
játszható festet, hímes, keményre főtt vagy csokoládétojással is. Csalni is lehetett fából, 
mészkőből, gipszből készült műtojással. Szórakoztató húsvéti játékok még a tojáskeresés, a 
tojástánc és a tojásfutás is. 

 

 

Csütörtöki találós kérdés: 

Tél távozik, tavasz ébred,. 
Vödröt hoznak a legények.  
Bárány, nyuszi, piros tojás,  

Induljon hát a locsolás! 
 

 

 

SABLONOK 



   

  



 



 



 

 



 

 

Párkereső kicsiknek: https://learningapps.org/view10409826 

Húsvéti puzzle kicsiknek: 

https://www.bookwidgets.com/play/2P5RDP?teacher_id=4847427096936448 

Húsvéti memóriakártya nagyobbaknak: 
https://learningapps.org/watch?v=p0z8s9bea20 

 

https://learningapps.org/view10409826
https://www.bookwidgets.com/play/2P5RDP?teacher_id=4847427096936448
https://learningapps.org/watch?v=p0z8s9bea20

