
  

 

                                                                       HÚSVÉT  II. 

 

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.  Legismertebb jelképe a tojás. A negyvennapos böjt után sonkát, 

tojást, kalácsot esznek az emberek. A csibe, a bárány, a kacsa az újjászületést jelképezik, a nyúl 

valószínűleg a termékenység jelképe. 

Húsvét hétfő a locsolkodás napja. 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. 

 

Játékok: 

Nyuszis verseny 

Váltóverseny: 

- Páros lábon szökdelés a bójáig, futás visszafelé. 

- Pókjárás, ölben plüss nyuszi, visszafelé futás. 

- Nyusziugrás oda-vissza 

- Kanálba tojást rakunk, és ezt egyensúlyozzák végig a pályán 

Húsvéti matematika 

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 , 

ossza el 2-3-4 fészekben. Próbáljon ki minden variációt az osztásra, közben folyamatosan számláljon, 

hol van több/kevesebb.  

 

 



 

Kreatív ötletek: 

A legegyszerűbb természetes tojásszínezékek közé tartozik a vöröshagyma külső 

buroklevelei, amelyből, ha főzőlevet készítünk a barna különböző árnyalataira színezhetjük 

tojásainkat, attól függően, hogy mennyi ideig áztatjuk a héjas lében. A mintaként használt 

leveleket, virágokat harisnyanadrággal vagy egy kinőt póló 10x10 cm-re feldarabolt 

darabjaiba csomagoljuk. Mártsuk a leveleket, virágokat víz alá, hogy rátapadjanak a tojás 

felületére, majd rendezzük el őket mutatósan. Ezután ügyesen csomagoljuk be a tojásokat, 

majd kössük be szorosan az anyag végét. Minél passzentosabban tudjuk bekeríteni a tojást, 

annál tökéletesebb lesz a festés. Óvatosan helyezzük a tojásokat a hagymahéjra, töltsük fel 

annyi vízzel, ami éppen ellepi őket, majd főzzük egy órán keresztül és hagyjuk a barna lében 

kihűlni. Más dolgunk nincs is, csomagoljuk ki a művészi tojásainkat. 

 

 

 

A húsvéti asztal dísze lehet a TOJÁSFA 



 

 

 

 

 

Meglephetitek a húsvéti nyuszit egy gyönyörű kerti tojásfával, ügyeskezű apukák segíthetnek egy kis 

fafaragással és már kész is a tündéri nyuszicsalád. 

 

A mozgástanulás 

 

A játékos mozgásfejlesztésbe, fejlődésbe, mi magunk is becsempészhetjük az évszázadok óta „bevált” 

receptet, a mondókák, versikék, kiszámolók, egyszerűbb dalok szövegeit. Egy-egy jól megválasztott 

mondókával, azt a napirendbe illesztve élvezetessé tehetjük az aktuális feladatot, mozgásformát. 

Segítségükkel szórakoztatva oktathatunk, fejleszthetünk, fejlődhetünk, közben érzelmi biztonságot 

adhatunk a kicsiknek. A mondóka nemcsak a mozgásfejlődésben nélkülözhetetlen; elősegíti az 

értelmi-, és beszédfejlődést, és az érzelmi kapcsolatok elmélyítését is. A mondókák színesítik, 

játékossá, hangulatossá teszik a mozgást, ritmust adnak a mozdulatsornak, ezzel segítve a különböző 

mozgásformák elsajátítását és gyakorlását. Sok gyakorlással felépülnek a mozgásminták, melyek 

egyre pontosabbak, célirányosabbak lesznek. 

A mondókák szövegei általában rövidek, tematikailag egyszerűek, ritmusuk, dallamuk van. Ez az 

egyszerűség, ritmus és dallamvilág varázsolja el a gyermekeket, kelti fel érdeklődésüket. 

 



Ugráljunk, mint a verebek, 

rajta gyerekek! 

(páros lábon ugrálás) 

 

Mackó, mackó ugorjál, (fel-felszökdelés) 

mackó, mackó forogjál, (forgás) 

tapsolj egyet, (magunk előtt tapsolás) 

Ugorj ki! (előre egy nagy ugrás) 

 

Esik eső jaj-jaj-jaj, 

mindjárt itt a zivatar. 

Tüzes villám cikázik, 

aki nem fut, megázik. 

 

Így ketyeg az óra: tikk-takk jár (mutatóujjunkat jobbra-balra mozgatjuk), 

benne egy manócska kalapál (két ökölbe zárt kezünket egymáson ütögetjük). 

De ha áll az óra és nem jár (kézfejeinket forgatjuk), 

alszik a manócska és nem kalapál (alvást imitálunk). 

 

Itt a fejem, itt van ni (megfogjuk a fejünket) 

Tessék csak rám figyelni (magunkra mutatunk) 

Itt a szemem, itt a szám (mutatóujjunkkal a szemünkre, majd szánkra mutatunk), 

ez pedig az orrocskám (megmutatjuk az orrunkat is). 

Jobbra, balra két karom (karjainkat oldalsó középtartásba kinyújtjuk), 

forgatom, ha akarom (karkörzést végzünk). 

Két lábamon topogok (jobb, majd bal lábunk felemeljük), 

óvodába indulok (páros lábon ugrálunk). 

 

Nyuszi fülét hegyezi (nyuszi fület mutatunk) 

Nagybajuszát pödöri (bajuszpödrés utánzása) 

Répát eszik rop, rop, rop, (tapsolunk) 



Nagyot ugrik hopp, hopp, hopp (ugrálás)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKPkN9lWQow 

 

Igyártó Zita: Az erdő ajándéka  

https://www.youtube.com/watch?v=PKPkN9lWQow


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 kékszirmú 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 vesszőimből, 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, hova 

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. 
 



 

Nyuszimama sürög-forog, sok a dolga, rengeteg, 

így szól három kisfiához: „Tyúkanyóhoz menjetek! 

Kérdjétek meg, lesz-e tojás ezerszámra eladó, 

közeledik már a húsvét, s még nincs festeni való.” 

Tyúkanyó vígan feleli: „kot-kot-kot-kot kotkodács, 

mit itt láttok, csak vigyétek, eladó mind a tojás.” 

Kezdődött a lázas munka, földön folyott a festék, 

piros, sárga, kék, zöld lébe beletették s keverték. 

Rápingáltak szép virágot, van ott masnin hímes is, 

hogyha elmégy locsolkodni, piros tojást kapsz te is! 

 

Kedves kis Katicabogaraim, anyukák és apukák! 

Kívánok mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket, jó pihenést, sok játékot, vigyázzatok 

magatokra és egymásra. Nagyon várom leveleiteket és a képeket!!! 

                                                                                                                                  Éva néni 

 

 

 

 

 


