
Itt a Húsvét, eljött végre… 

 

2020.04.06.-2020.04.17. 

Külső világ tevékeny megismerése: 

A húsvéti várakozás, valamint előzményei közel állnak a gyermekek érdeklődéséhez. Az adott 

témahét lehetőséget biztosít a húsvétot megelőző néphagyományok megismerésére. Az ünnep 

hangulatát a megelőző közös készülődéseket az összetartozás érzése hatja át. 

Húsvét - a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, emellett a tavasz köszöntésével, az élet 

megújulásával, a termékenységgel is szorosan összefonódik. Mozgó ünnep, időpontja március 

22. és április 25. közti vasárnapra esik.  Legismeretebb jelképe a tojás. A negyvennapos böjt 

után sonkát, tojást, kalácsot esznek az emberek. A tojás, a csibe, a bárány, a kacsa az 

újjászületést jelképezik, a nyúl a termékenység jelképe. 

Húsvét hétfő a locsolkádás napja, a víz pedig a frissesség jelképe.  A húsvéti népszokások 

közül a legelterjedtebb a locsolkodás és a tojásfestés. 

 Régen a kút vizével, vödörből locsolták a legények a lányokat (vagy a patakban mosdatták 

meg őket), akik kézzel festett hímes tojásokat adtak ajándékba, majd tánc és mulatság vette 

kezdetét. 

A lányok, asszonyok komatálat készítettek, elküldték egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti 

tojás, kalács, ital került. Ezzel örök barátságot kötöttek, s ettől kezdve komának szólították 

egymást. 

 Ezen a héten fontos, hogy felelevenítsük az előző évek emlékeit, nézzétek meg locsolásról 

készült képeket, beszélhettek arról, hogy mit kézműveskedtek a gyerekek az óvódában és 

ezek után tervezzétek meg, hogy idén milyen sorrendben haladtok a készülődéssel, amelyben 

bevonjátok a gyerekeket is. 

Játék:  

Illeszd össze:  

1. A gyerekek papírtojást színeznek, majd a végén szétvágjuk apró darabokra. Megadott idő 

alatt kell összeilleszteni. 

2. Az udvaron elrejtjük a színes papírtojásokat, a gyerekeknek meg kell találni azokat, majd 

szín szerint csoportosítani. Nagycsoportosoknak szabhatunk időkorlátot. Lehet hideg-meleg 

játékszabállyal segíteni a gyerekeket és amikor megtalál 1-1 tojást, akkor újra számolhatja, 

hogy mennyi van az adott kupacban, ezzel is lehetősséget biztosítunk a folyamatos 

számlálásra.  

 

Versek, mesék: 

 

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 



Megöntözlek szépen az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya szép piros tojással! 

 

 

E szép házba nyitottam, 

Nefelejcset találtam, 

Nem hagyhatom hervadni, 

Meg szabad-e locsolni? 

 

Kerekecske, dombocska, 

Itt szalad a nyulacska! 

Erre szalad, itt megáll, 

És egy körutat csinál. 

Ide bújik, ide be: 

Kicsi gyerek ölébe. 

 

Nyuszi fülét hegyezi, ( nyuszifület mutatunk) 

a bajuszát pödöri.  ( pödörjük a bajuszt) 

Répát eszik: ropp-ropp-ropp,,   (mintha répát ennénk) 

nagyon ugrik: hopp-hopp-hopp!   ( nagyot ugrunk a végén) 

 

Szürke bundás kicsi nyúl, 

Tapsi füle lekonyul. 

Meglapul a szénába, 

meg se mozdul négy lába! 

 

Kedvenc étkem torzsa, répa, 

Fekvőhelyem puha széna! Mi az? (Nyuszi) 

Erdőn, mezőn futva élek, 

A vadásztól nagyon félek! Mi az? (Nyuszi) 

 

Zelk Zoltán: A három nyúl 

Egyszer régen, nagyon régen, 

zúgó erdő közelében, 

három nyulak összegyűltek, 



selyemfűre települtek, 

ottan se ültek sokáig, 

talán csak egy fél óráig, 

amikor felkerekedtek, 

hogy már végre hazamennek, 

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. 

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 - 

  

-No hiszen, csak ne nevessél, 

vigyázz, nehogy bajba essél! 

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 - 

  

 

Móra Ferenc: A Húsvéti tojások 

Az erdő közepében, egy vén cserfa alatt kicsi házikó állott. A házikóban lakott Tapsi úr a 

feleségével meg a két gyerekével. Rendes, jóravaló erdei nyulak voltak Tapsiék, és bár hosszú 

volt a fülük meg kurta a farkuk, senkinek az erdőben panasza nem lehetett ellenük. 

Egy reggelen, éppen újév reggelén, Tapsiné azt kérdezte az urától: 

- No, édes apjukom, mit főzzek ma ebédre? 

Az öreg nyúl egyet-kettőt szippantott a pipájából, és azt mondta: 

- Jó lesz egy kis takarmányrépa. Ha meg találsz a piacon édes káposztatorzsát, hozhatsz belőle 

a gyerekeknek. 

A gyerekek nagyon szerették a káposztatorzsát, és örömükben mindjárt ugrálni kezdtek az 

asztal körül. Tapsiné asszony pedig a cseléddel elment a piacra. 

Hanem jó félóra múlva már vissza is jött megint, átfázva a nagy hidegtől, tüsszentve, és üres 

kosárral. 

- Hol van a répa? - kérdezte az öreg nyúl. 

- Hát a káposztatorzsa? - kérdezték a kicsinyek. 



- A káposztatorzsának már elmúlt az ideje, a répáé még meg se jött. A vásáros kofák a nagy 

havazás miatt be se jöhettek a falvakból, még csak gyönge fahéjat sem tudtam venni. Egy pár 

fiatal fának szóltam ugyan visszajövet, de ők azt mondták, hogy ebben a kegyetlen hidegben 

nekik is kell a héjuk. Az öreg nyúl megvakarta erre hosszú füle tövét, a kicsinyeknek pedig 

sírásra állott a szájuk. Kevés szecska volt ugyan még a kamrában, de ilyen napon, újév 

napján, még a mezei egér asztalán is különb ebédet tálalnak föl. 

Az öreg nyúl egyet-kettőt szippantott a pipájából, és azt mondta: 

- Baj, hát baj, de azért nem kell ám mindjárt sírni! 

Aztán odafordult nyúlné asszonyhoz, hogy öltöztesse fel jó melegen a gyereket. Az asszony 

fel is öltöztette őket, meleg kendőt is kötött mindegyiknek a nyakára, hogy köhögést ne 

kapjanak a reggeli ködben. 

- Gyerekek - mondta az öreg nyúl -, menjetek át a tisztásra az erdész bácsihoz. Köszöntsetek 

rá illedelmesen, mondjátok, hogy boldog újévet és jó egészséget kívántok neki, és hogy jó 

szívvel venném, ha valami kis finom főzelékfélével segítene rajtunk. 

A gyerekek mindjárt szaladni akartak, de az apjuk utánuk szól: 

- Azt mondom, ne bácsikázzátok az erdész urat, hanem szólítsátok tekintetes úrnak. 

Az anyjuk pedig azt mondta: 

- Meg ne álljatok a jégen csúszkálni! Ha meg azokkal a bolondos vizslakölykökkel 

találkoztok, kerüljétek el őket okosan, hogy fogócskát ne játsszanak veletek megint. A 

gyerekek kézen fogva mentek az erdőn át, az erdészlak felé. Meglehetősen jól viselték 

magukat, csak néha böktek meg alattomban egy-egy havas bokrot, hogy egy kis havazást 

csináljanak. Az erdész urat a kert alatt találták a három kisfiával. A kisnyulak elmondták a 

mondókájukat, az erdész meg tüstént beküldte a fiait az erdészméhez, hogy adjon valamit a 

nyulaknak. Adott is négy-négy nagy répát. A kisnyulak a répákkal hazafelé mentek. Mikor az 

ismerős erdőbe értek, jókedvük kerekedett, és futkosni kezdtek. Azzal ijesztettek egymásra, 

hogy „Jön a róka!” Aztán nagy versengéssel iramodtak házuk felé. Aznap nyúléknál igen jó 

ebéd volt. Első fogásuk répaleves, aztán pirított répa répamártással, a harmadik fogás 

répafőzelék, végül kirántott répa. A télnek vége lett, és a nyulak egyszerre csak azon vették 

észre magukat, hogy a hó elkotródott a házuk tájékáról, és hogy régi ismerőseik, a 

vándormadarak megint ott csicseregtek a fák között, csodálatos dolgokat mesélve idegen 

országokról, hol a télen jártak. 

A nyulaknak most már nem kellett többé az erdészhez fordulniuk, ha megéheztek, mert az 

erdő tele volt bársonyos fűvel és illatos herével. Hanem azért nem feledkeztek meg 

erdészékről. Az öreg nyúl azt mondta: 

- Ilyen nagy úrral jó fenntartani a barátságot, és nem lehet tudni, mi lesz a jövő télen. 

Éppen húsvét éjjelén volt, mikor a legnagyobb csendben furcsa egy társaság sompolygott az 

erdészék kertjébe. 

Tapsiék voltak meg a rokonságuk. Elől Tapsiné ment, egy-egy piros tojást vitt a hóna alatt. 

Aztán Tapsi úr jött, ez meg akkora húsvéti tojást hentergetett maga előtt, amelynél nagyobbat 

és szebbet sose láttam. Kék bársonyból volt ez a húsvéti tojás, arany abronccsal. Aztán jöttek 

a többiek, ők meg kosárban, pici szekérben hozták a sok húsvéti tojást. Mikor a kertbe értek, 

serényen munkához láttak. A kicsinyek ügyes fészkeket raktak a fűben, a bokrok alatt, az 

öregek meg óvatosan elosztogatták a tojásokat a fészkekben. Mikor elvégezték a munkájukat, 

usgye!... visszairamodtak az erdőbe. 

Másnap az erdész már korán reggel lent járt a kertben. Később leszólította a gyerekeket is: 

- Gyerekek - mondta -, nekem úgy rémlik, mintha nyomokat látnék a kertben. Ha itt jártak, 

akkor itt is hagytak valamit. Jó lesz egy kicsit körülnézni a bokrok alatt. 



A gyerekek szétfutottak a kertben, aztán itt is, ott is hallatszott az örömkiáltásuk, amint egy-

egy húsvéti tojással megrakott fészekre bukkantak. Az a kékbársonyos, aranyabroncsos tojás, 

melyet Tapsi úr maga görgetett be a kertbe, tele volt cukorral. Én is megkóstoltam, mert 

éppen akkoriban vendégségben voltam az erdészéknél, és egész komolyan mondom, hogy alig 

ettem még ennél édesebb cukrot. 

K. László Szilvia: A csipogó hímes tojás  

 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, 

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 

Benedek Elek: A nyulacska harangocskája 

Ének zene: 

http://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mesek-toertenetek/uennepek-husvet/1174-k-laszlo-szilvia-a-csipogo-himes-tojas-


Szeretném, ha továbbra is nagyon sokat énekelnétek otthon, ezért bemásolom az előző heti 

dalokat is, hogy ismétlés képen megtudjátok hallgatni és küldök újakat is:  

Hová mégy te kis nyulacska 

https://www.youtube.com/watch?v=GsQaZQc5hto 

Nyuszi ül a fűben 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban 

https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw 

Eresz alól fecskefia  

https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc 

Kémény tetején kelepel a gólya 

https://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-M 

Lepke, lepke, szállj a tenyeremre 

Lepke te kedves 

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

Én kis kertet 

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

Komáromi kisleány 

https://www.youtube.com/watch?v=qOIZewG8JZ8 

Csepp, csepp, csepereg 

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

qs&list=PLtwN9XWQzMmOerJ4beVlXfGECan7hzo5o 

Ki kopog, mi kopog 

https://www.youtube.com/watch?v=1XNUWCMc5Og 

Harkhttps://www.youtube.com/watch?v=GlAN3u0Ik-Mály kopogat 

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

Tavaszi szél vizet áraszt  

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Fehérvári kapitány 

https://www.youtube.com/watch?v=EIoewsQ9_uE 

Án, tán tilitom 

https://www.youtube.com/watch?v=lx3_rcoAMvw 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás: 

 

Készíthettek: papírból csirkét, nyuszit, díszíthettek tojást különböző technikák 

alkalmazásával: 
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Só - liszt gyurma 
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