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Projekt címe: Húsvét…piros tojás…hímes tojás 

 

Kedves kis Vackorok! 

Sok-sok puszit és ölelést küldünk Nektek innen a messzi távolból. 

Remélem jól vagytok és otthon is nagyon szófogadóan viselkedtek épp úgy, mint az 

oviban. Ezen a héten is küldünk nektek egy pár játékos feladatot, ötletet, mesét, 

verset, énekeket. 

Anna nénivel elvoltunk ámulva, milyen sok képet küldtetek az otthon készített 

alkotásaitokról. Gyönyörű rajzok, szuper kísérletek és okosan kitöltött feladatokat 

nézhettünk át. Nagyon örültünk, hogy ilyen lelkesen ,,tanultok”, játszatok velünk 

úgy, mint az oviban.  

A héten a közelgő húsvétra készülődünk együtt, 

hiszen a nyuszikát már biztosan nagyon 

várjátok. Tanuljunk közösen locsoló verseket, 

szép énekeket, fessünk hímes tojást, 

készülődjünk az ünnepre vidáman és lelkesen.  

 

De mi is ez a húsvét? Ha nagyon figyelsz, leülsz 

kicsit elmondom. 

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb 

keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. De számos 

olyan népszokás, hagyomány is él a húsvéthoz kapcsolódóan, amely a nem vallásos családokban 

is fontos szertartássá teszi az ünnepre készülődést, és magát az ünnepet is. 

Ilyen népszokás például a tojásfestés és a locsolkodás. 

A tojás az élet, az élet keletkezésének szimbóluma szerte a világban. Az újjászületés, 

és a feltámadás szimbólumaként lett része a húsvéti népszokásoknak. Húsvét hétfőn a 

fiúk, férfiak meglocsolják az ismerős lányokat, asszonyokat, hogy azok mindig frissek, 

üdék maradjanak. Régen nem illatos parfümmel, hanem vödörnyi vízzel locsolták a 

fiúk a lányokat. A tanyákon, falusi helyeken pedig az itatóvályúba dobták az 

ünneplőbe öltözött lányokat. A locsoláshoz illik locsoló verset is mondani, a lánytól 

kapott hímes tojás reményében. Kérdezd meg szüleidet az ő gyerekkori 

locsolós/húsvéti emlékeikről… Biztos szívesen elmesélik. 

  



Te magad is készíthetsz díszes tojásokat különböző technikákkal, ezek közül 

mutatunk meg néhányat.  

Tojásfestés berzselés 

A berzselés egy hagyományos tojásfestési technika, amit 

a nagymamátok, dédnagymamátok alkalmaztak réges-

régen. 

● Gyűjtsetek a kertben különleges formájú leveleket, 

virágokat a tojások díszítéséhez.  

A leveleket nedvesítsétek be és simítsátok rá a 

száraz, tiszta tojásra (keményre főzött vagy kifújt) 

● Egy régi nejlonharisnyát vágjatok tenyérnyi darabokra, legyen kéznél cérna is.  

A harisnyával szorosan vonjátok be a tojást. 

● Legyen minél szorosabb a rögzítés, hogy a festőlé ne folyhasson be a levelek alá. 

● Eközben el kell készíteni a festőlevet. Segítsetek anyunak, apunak 

vöröshagymának, lilahagymának a száraz héjából főzetet készíteni. Egyedül a 

tűzhelynél sose szorgoskodjatok mindig legyen veletek anyu vagy apu!! 

● Az elkészült festőlébe áztassátok a tojásokat (fontos, hogy ellepje őket teljesen) 

egészen a kívánt szín eléréséig. 

● Ezután le lehet vágni a 

harisnyát. A kész tojásokat 

száradás után zsírral szokás 

áttörölni, hogy szép fényt 

kapjanak. 

 

Ugye milyen szépek lettek? Alig 

várjuk, hogy mi is láthassuk, ha 

elkülditek a csoportba a többiek is 

látják, milyen szuper lett. 

Ügyes vagy! 

 

Természetes festőlevek alapanyagát 

ezen a képen láthattok. Nem csak a 

vöröshagyma és lilahagyma lehet jó 

festőlé, amilyen színűt szeretnétek, 

válasszátok azt a gyümölcsöt, 

zöldséget. Jó ötletelést. 

 



Díszítés filctollal 

Kifújt tojásokra filctollal is lehet szép 

mintákat, figurákat rajzolni.  

Próbáld ki!  

Ha pár tojás eltört ne bánkódj, tudsz 

belőlük alkotni csodálatos mozaik képet 

egy kis ragasztóval. 

 

Anna néni is nagyon készül már a Húsvétra.  

Ennek az időszaknak kiemelt feladata volt a tojásdíszítés amit nagyon nagy örömmel 

végeztem. Az alábbiakban megosztom veletek, hogy mi otthon milyen tojásokat 

készítettünk el. A képek a saját kis kincsesládámból valók, nektek fényképeztem az 

elkészült tojásaimból. Fogadjátok szeretettel a válogatást.  

Ezek a tojások két különböző technikával 

készültek aminek hasonló kinézete van, amint 

elkészült. Részben egy régi népi technikával 

Írókázásal, részben pedig az üvegmatricafesték 

kontúr festékjével készültek, utána pedig 

festőlével belettek színezve. Amin natúr színű 

mintákat láttok, azokról a kontúrfestéket, viaszt 

lehúztuk miután készen volt a festés. 

 

Ezek a tojások 

akrilfestéssel, 

és szalvétatechnikával készültek, valamint 

üvegmatrica festékkel kontúroztam a képeket. 

A tojások, amiket lent láttok, azt filctollal 

díszítettem. 

Látjátok, hogy a két fehér tojás jóval nagyobb, mint a 

többi? Mit gondoltok milyen tojás lehet? 

Elárulom Liba tojás… Ahol én laktam régen 

tyúkjaink és libánk is volt. 

Készülhet tojás 

vasalósgyöngyből is.  

  



Ha a tojások ilyen szépen elkészültek a locsolóversről se feledkezzenek meg a fiúk, 

megtanulhatjátok ezt a versikét és elmondhatjátok, amikor meglocsoljátok otthon 

anyát (vagy a lánytestvéreteket, akinek van): 

Itt a húsvét, eljött végre, 

a szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 

illatos víz illik rájok. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 

hervadt virág lesz már holnap. 

Ne fuss el hát, szép virágom, 

locsolásért csók jár, három! 

 

A kifújt tojások belsejéből finom sütemény is készülhet. Itt találtok Húsvéti tojás-

linzer receptet: https://www.okosjatek.hu/husveti_sutemeny_tojassuti 

 

A kicsiknek : Márkónak, Barninak, Lillának, Nimródnak és 

Alízkának küldjük:  

Készíthettek ti is Ujjbegy festéssel készült nyuszit, de 

készülhet díszes tojás, bárányka...vagy amit csak elképzeltek. 

(sablonokat a színezőknél küldünk segítségnek) 

 

Emlékeztek nem is olyan rég mennyit kézműveskedtünk, 

szőttünk, fontunk. Ezért az ügyes kezeteknek biztosan 

sikerülni fog a papírszövés is. 

Kivágjátok a tojásformát,  

egyenlő nagyságú részekre bevágjátok a tojást vigyázva, hogy 

a széléig ne menjetek 

és a vékony csíkokra vágott színes papírt „beleszövitek” 

belefűzitek (alul-felül). 

Ha szeretnétek, hogy egyben maradjon a szövött tojásotok, 

akkor még egy tojást a hátoldalára ragaszthattok. 

A kézműveskedés közben hallgathattok húsvéti zenét is: 

Részlet J.S. Bach: Húsvéti Oratóriumából 

https://www.youtube.com/watch?v=8dgL8J1OsP8   

https://www.okosjatek.hu/husveti_sutemeny_tojassuti
https://www.youtube.com/watch?v=8dgL8J1OsP8


Hallgassatok meg egy mesét, amit Anna néni és Böbe néni is nagyon szeret. 

Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi 

Képzeljétek gyerekek, mi történt! ... Egy nyuszikának a mezőn megfájdult a foga. 
Valószínűleg úgy esett meg ez a nagy baj, hogy kemény káposztatorzsára harapott. 
Panaszosan makogott a nyuszi, és nem tudta, mitévő legyen. A pofácskája hamarosan 
dagadni kezdett, s amikor a barázdabillegető meglátta, ijedtében még billegni is elfelejtett. 
Lekonyult a füle bánatában, és csak üldögélt a rét közepén, gyógyfüvecskék kínálták 
magukat orvosságnak a fájós fogára, vadvirágok legyezgették a daganatot. De hát mindez 
nem sokat használt. Észrevette a nyuszi, hogy egy mókus mogyorót ropogtat az erdőszéli 
fán. Elkezdett vele beszélgetni. 
- Mak-mak, de jó neked, mókuska!  
- Mi a bajod van nyulacska? 
– Fáj a fogam. mókuska! 
- Ki kell húzni nyulacska. 
- Ki húzná ki, mókuska? 
– Harkály doktor nyulacska. 
- Nem fog fájni, mókuska? 
– Csak egy kicsit, nyulacska. 
Gyáva volt a nyuszi, de a foga már annyira fájt, hogy mégis elindult az erdőbe. Messziről 
hallatszott Harkály doktor kopácsolása. Amint közeledett hozzá, egyre jobban inába szállt 
a bátorsága. 
- Sárgarépás jó napot!- toppant eléje hirtelen a róka. - Mi lelte azt a szép nyúlpofikádat, 
hogy ekkorára dagadt? 
– Éppen most megyek fogat húzatni – reszketett a nyuszi-, de nagyon félek, mert harkály 
doktornak éles a csőre. 
- Ó, ó- sopánkodott a róka-, nem kell ahhoz harkály. Ide süss, nyulacska! Majd én rákötök 
egy vékony indát a rossz fogadra, megrántom, és úgy kihúzom, hogy egy csöppet sem fog 
fájni. 
Valójában azt gondolta a ravasz róka, hogy a fogára kötött indánál fogva szépen 
hazavezeti az ostoba nyulacskát a rókalyukban várakozó fiainak. Azoknak ma éppen ilyen 
gyönge nyúlhúsra támadt kedvük. A nyuszi ezt nem tudta, ezért izgatottan mozgatta a 
bajuszát. 
- Komolyan mondod, Róka bácsi? 
– Úgy ám füles öcsém! Sohasem fog többé fájni a fogad! No gyere csak közelebb, ne félj, 
nem bántalak. Tátsd ki szépen a szád! ... Így ni! Biz’ ez csúnya fog, de már rajta is a hurok. 
No gyere szépen velem, amerre vezetlek. 
Vitte a róka a megszeppent nyulacskát és már majdnem a rókalyuknál voltak,s be is 
húzhatta volna oda szépen, de akkor az egyik rókafi, a legéhesebbik, kidugta a fejét, és 
elkiáltotta magát: 
- Hozza papa a pecsenyét! 
Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátrarántotta a fejét, s nyomban kirepült a szájából a 
fájós fogacska. A róka meg, aki húzta az inda másik végét, hanyatt bukfencezett, és 
legurult a domboldalon, bele a jéghideg patakba. 
Felröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak az őzek, és makkot dobáltak egymásnak 
a mókusok, úgy örültek, hogy ravaszdi pórul járt. 
A nyuszi pedig ahogyan hátrarántotta a fejét, megszabadult a fájós fogától, s ma is 
vidáman ugrál a mezőn. Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre és kérdezze meg tőle!   



Tudjuk, hogy nagyon szeretitek a kísérleteket, ezért most néhány tojásosat hoztunk 

nektek:  

Az ugráló „gumitojás” 

Ehhez a kísérlethez csak 1 db nyers tojásra, 1 pohárra vagy befőttes üvegre és ecetre 

lesz szükségetek.  

Tedd a nyers tojást 12 órára egy pohár ecetbe. Teljesen 
lepje el a tojást, és néha forgass rajta egy kanállal vagy 
villával. 12 óra múlva cseréld friss ecetre a pohárban 
lévőt, és hagyd benne további 12 óráig, majd figyeld 
meg mi történik. 24 óra elteltével vedd ki a tojást, és 
öblítsd le. A tojás kicsit megduzzadt, és olyan mintha 
gumiból volna. Óvatosan pattogtasd meg az asztalon. 
Ha meguntad a mókát egy tálban kipukkaszthatod.  

Ha vajon azon gondolkodsz, hogy is van ez? Mi történt? 
Az ecet leoldja a kalcium tartalmú héjat a tojásról, 
megmarad a belső lágyhéj, ami összefogja még a 
folyékony belsőt. 

For English follow the link: 

https://eastcoastmommyblog.blogspot.com/2017/08/making-bouncy-egg-fun-and-

simple.html  

 

Tojás és a fogaink kísérlet… 

Mit tesznek a fogainkkal a cukros üdítők? Mi történne, ha nem mosnánk fogat 

rendszeresen…? Megnézhetitek ti magatok is, mivel a tojás héja hasonló ásványi 

anyagokból áll, mint a fogaink, sok kalciumot tartalmaz mindkettő. A tojás külső 

kemény héja úgy védi a tojás puha, folyékony belső részeit, mint ahogy a fogzománc 

védi a fogainkat.  

Ehhez a kísérlethez szükséged lesz 2-4 különböző pohárra, ugyanennyi tojásra, és 

különböző cukros szénsavas üdítőitalokra, 

vagy gyümölcslére, sportitalra. (Bármi, amit 

otthon megtalálsz jó lesz akár ízesített teát 

vagy apa/anya kávéját is használhatod 😊). 

Tedd a tojásokat a pohárba, majd töltsd fel 

őket annyi üdítővel, hogy ellepje a tojásodat. 

Várj egy teljes napot és közben figyeld mi 

történik a tojásokkal.  

https://eastcoastmommyblog.blogspot.com/2017/08/making-bouncy-egg-fun-and-simple.html
https://eastcoastmommyblog.blogspot.com/2017/08/making-bouncy-egg-fun-and-simple.html


Ha a hosszabb hatást szeretnéd megfigyelni, benne 

maradhatnak a tojások az italokban még pár napig… utána 

fogkefével és fogkrémmel megpróbálhatod megtisztítani a 

tojásokat. Ugye, hogy nem is olyan egyszerű…  

Ezért fontos, hogy rendszeresen mosd a fogad.  

For English follow this link: 

https://feelslikehomeblog.com/2016/06/what-do-sugary-drinks-do-to-your-teeth-

kids-science-experiment/ 

 

Nagyon ügyesen dolgoztatok, biztosan kicsit el is fáradtatok; énekeljünk egy kicsit 

közösen. Énekeljük el a Nyuszi ül a fűben…, Nyuszi Gyuszi fekszik árokban…, Hová 

mész te kisnyulacska…, Bidres bodros bárány… kezdetű dalokat.  

 

Játsszuk el közösen az Erdő szélén házikó kezdetű dalt. 

 

Ezt a nyuszis kis mozgásos játékot el is játszhatjátok; apával, anyával vagy a 

testvéretekkel.  

-Szürke bundás kicsi nyúl, (az ujjakkal nyuszifület formázunk a fejük mellett)  

Tapsi füle lekonyul, (mutatjuk, ahogy lekonyul) 

Meglapul a szénába, Meg se mozdul négy lába! (leguggolunk) 

Indulhat a nagy móka, Nyuszis versenyfutásra! (nyusziugrással juss el a célig) 

 

Vajon tudsz-e eléggé vigyázni a tojásodra? kiderül a Tojás ügyességi játékból. 

Ezt a játékot játszhatjátok műanyag akár főtt tojással, 

vagy műanyag kindertojással esetleg pingpong labdát 

is használhattok helyette.  

Vegyetek elő egy nagyobb kanalat és a szoba egyik 

sarkából próbáljátok meg a „tojásotokat” úgy átvinni a 

másik végébe, hogy ne essen le a kanálról. 

Ha magatokba már sokat gyakoroltátok, és nagyon 

ügyesen megy, akkor megpróbálhatjátok átadni 

egymásnak a tojásotokat. Ha így játszotok annyi 

kanalat vegyetek elő ahányan együtt játszotok. 

Vigyázz a tojáshoz nem érhetsz hozzá! Csak a kanalat 

foghatod.  

  

https://feelslikehomeblog.com/2016/06/what-do-sugary-drinks-do-to-your-teeth-kids-science-experiment/
https://feelslikehomeblog.com/2016/06/what-do-sugary-drinks-do-to-your-teeth-kids-science-experiment/


Hallgassátok meg a mesét a nyulacska harangocskájáról: 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy 

szépen szóló harangocskája. Egyszer a 

nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt 

egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta 

a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a 

bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát 

látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a 

harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy 

adja vissza a harangocskáját, de a fa nem 

adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a 

fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy 

a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. 

De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a 

nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy 

fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a 

fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De 

a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a 

nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a 

köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, 

a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a 

harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy 

igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a 

fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az 

egérhez, hogy csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű 

fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte 

meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret, az egér csípje 

meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a 

fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, 

de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt 

mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, 

hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén 

adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér 

megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente 

a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska 

megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta. 

Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, járj végére! 

 

Esti mesének megnézhetitek Shaun a Bárány és a nyúl történetét 

https://www.youtube.com/watch?v=_OYm9Z8BNnI 

https://www.youtube.com/watch?v=_OYm9Z8BNnI


Feladatlapok 

Folytasd a mintát a tojás különböző soraiban 

 

 

  



Segíts a nyuszinak eljutni a hímes tojásokkal teli kosárhoz. 

 

 

 

 

 



Színezők, sablonok ujjbegyfestéshez 

 

 

 



 

 



 

 


