
Húsvét 

 
A húsvéti ünnepeket olyannak fogja látni a gyermeked, ahogyan Te. Ha azt látja 

rajtad, hogy boldogan várod, együtt készültök az ünnepre, tojásokat festetek, 

kreatívkodtok, ezeket az érzéseket mélyen elraktározza, és felnőtt korban is 

meghatározó lesz az életében. 

Együtt készíthettek a húsvéthoz kapcsolódó egyszerű apróságokat, kedves 

ajándékokat. Így a gyermekben az az érzés marad meg, hogy a húsvét az egy jó 

ünnep amikor a család együtt van. 

 

Ötleteim a hétre: 

 Fejlesztő játékok: 

KÉPKIRAKÓ: 

     Eszközök: Régi húsvéti képeslap, vagy egy kinyomtatott mese jelenet 

A képet darabokra vágjuk, a gyermeknek kell összeállítani a részeket, majd a végén 

megnevezni a mesét.Szókincsbővítésre, bővebb mondatalkotásra remek 

lehetőséget teremt, ha a gyermek elmeséli mit lát, vagy mire emlékszik a meséből. 

Fejleszti a memóriát ill. a szem-kéz koordinációt. 

 

NYUSZI GOLF: 

 

      Eszközök:  papír doboz 

                         zsírkréta 

                         kislabdák 

                         fakanál 

 
 

Mit fejleszt a játék? Szem-kéz koordinációt, ügyességet. A távolság 

megválasztásánál eleinte hagyd egyedül kísérletezni, ha maga mérheti fel honnan 

tud beletalálni a dobozba a gondolkodási képességét és a logikáját is fejleszted. 



AKADÁLYPÁLYA:Készítsünk egy kis akadálypályát a szobában, vagy kertben, 

amelyen úgy kell végighaladni, hogy egy kanálon egyensúlyozzák a gyerekek a 

tojást.  

Például: tegyünk le vízzel töltött PET palackokat, amiket meg kell kerülni, nagyobb 

köveket, vagy téglákat, amiket át kell lépni, egy kötelet, vagy deszkát, amin végig 

kell menni. Az út végén természetesen vissza kell kanyarodni és visszamenni a 

kiindulóhelyre. MAGA AZ ÉPÍTÉS IS FEJLESZTŐ, hiszen térlátás és térérzékelés 

szükséges hozzá, javul a szem-kéz és a szem-láb koordináció, egyensúlyérzék, 

gyorsaság, szabálykövetés. 

KREATÍV ÖTLETEK: 

   ZOKNI NYUSZI 

   Eszközök: zokni, rizs,(vagy bármilyen tömőanyag), olló. gombok (szemnek, 

orrnak), szalag 

 

 
   

TOJÁSTARTÓ TYÚKOCSKA: 

    Eszközök: tojástartó, olló, színes papír,(ha kifestitek a tyúkocskát még szebb lesz) 

 
 

Minden alkotás növeli a kreativitást, ezen felül a térlátás, finommotorika, szépérzék, 

színérzékelés, forma észlelés is fejlődik. 

HÚSVÉTI VERS: 

 



Ide figyelj nyuszi pajtás, 

jöjj be hozzánk egy kicsit, 

nyújtsd ide a tapsi füled 

súgok bele valamit. 

Közeledik húsvét napja, 

el ne felejtsd kedvesem,hogy 

a piros cukor tojást nagyon, 

nagyon szeretem. 

 

Locsoló versek: 

 

Kerek erdőn jártam,  

piros tojást láttam 

bárány húzta, rengő kocsin 

mindjárt oda szálltam,  

nesze hát rózsavíz 

gyöngyöm, gyöngyvirágom  

hol a tojás, piros tojás 

tarisznyámba várom. 

 

Húsvéti ének: 

Nyuszi Gyuszi fekszik az árokban: 

 

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

 

Benedek Elek: A nyulacska 

harangocskája 
 

 

Mesét mondok nektek a nyulacskáról meg a harangocskáról. 

Volt egyszer egy nyulacska s annak egy szépen szóló 

harangocskája. Megy, mendegél ez a nyulacska az erdőben; 

addig ment, mendegélt, hogy erősen elfáradt, s lefeküdt egy 

bokor alá. Amint lefekszik, gondolja magában: 

"Jaj, még el találok aludni, s valaki majd ellopja az én szépen szóló 

harangocskámat!" 

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


Leveszi a harangocskát a nyakáról, fölakasztja a bokornak egy belső ágára, 

aztán szépen visszafekszik a bokor tövébe, s elalszik. Alszik, alszik a 

nyulacska, s hát, amikor felébred, nézi, nézi a bokrot: volt bokor, nincs bokor. 

A kicsi bokorból olyan magas fa lett, amíg aludt, hogy alig látott a tetejébe. De 

jó, hogy oda fellátott, mert éppen ott lógott a fának a legfelső ágán - a szépen 

szóló harangocska. 

Felszól a nyulacska: 

- Hallod-e, te szépen szóló harangocska, gyere le! 

- Nem megyek én! Minek tettél a bokor ágára? 

Megharagszik a nyulacska, mondja a fának: 

- Fa! Add ide az én szépen szóló harangocskámat! 

- Nem adom biz én! 

- Nem adod-e? Megállj csak, mindjárt visszaadod! 

Szaladott a baltához, s kérte: 

- Balta, vágd ki a fát; fa nem akarja visszaadni szépen szóló harangocskámat. 

- Nem vágom biz én! Van nekem egyéb, amit vágjak! 

- Nem vágod-e? Megállj csak, mindjárt kivágod! 

Szaladott a köszörűkőhöz, s kérte: 

- Köszörűkő, köszörüld meg a baltát; balta nem vágja le a fát, s fa nem adja 

vissza az én szépen szóló harangocskámat. 

- Nem köszörülöm biz én! 

- Nem-e? Mindjárt köszörülöd te! 

Szaladott a vízhez. 

- Víz, hajtsad a köszörűkövet, köszörűkő nem akarja megköszörülni a baltát; 

balta nem akarja kivágni a fát; fa nem akarja visszaadni az én szépen szóló 

harangocskámat. 

Mondotta a víz: 

- Bizony nem hajtom én a köszörűkövet, van nekem, amit hajtsak, elég! 

Továbbfutott a szegény nyulacska, szólítja a bikát: 



- Bika, idd meg a vizet; víz nem akarja hajtani a köszörűkövet; köszörűkő nem 

akarja megélezni a baltát; balta nem akarja kivágni a fát; fa nem akarja 

visszaadni szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a bika: 

- Nem iszom biz én! Ittam én már vizet eleget! 

Hej, megharagudott a szegény nyulacska, szaladott a vadászhoz. 

- Vadász, lődd meg a bikát, nem issza meg a vizet; víz nem hajtja a 

köszörűkövet; köszörűkő nem élezi meg a baltát; balta nem vágja le a fát; fa 

nem adja vissza szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a vadász: 

- Mit gondolsz, nyulacska, csak nem lövök bikát! 

Továbbfutott a nyulacska nagy búsan, s találkozott az egérrel. 

- Egér, csípd meg a vadász lába szárát, vadász nem lövi meg a bikát, bika, nem 

issza meg a vizet; víz nem hajtja meg a köszörűkövet; köszörűkő nem élezi 

meg a baltát; balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen szóló 

harangocskámat. 

- Nem csípem biz én! 

- No megállj! - mondotta a nyulacska. - Mindjárt elpanaszolom a macskának! 

Szaladott a macskához, s kérte szépen könyörögve: 

- Macskám, macskám, édes macskám, fogd el az egeret! Lásd, egér nem csípi 

meg a vadász lába szárát, vadász nem lövi meg a bikát, bika, nem issza meg 

a vizet; víz nem hajtja meg a köszörűkövet; köszörűkő nem élezi meg a baltát; 

balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a macska: 

-Megfogom én jó szívvel, csak hozzál nekem tejet! 

Továbbszalad a szegény nyulacska, találkozik a tehénnel. 

- Tehén, adj nekem tejet! Tejet adok macskának; macska elfogja az egeret; 

egér megcsípi a vadász lába szárát, vadász meglövi a bikát, bika, megissza a 

vizet; víz hajtja a köszörűkövet; köszörűkő megélezi a baltát; balta levágja a fát; 

fa visszaadja nekem szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a tehén: 

- Adok én jó szívvel, csak előbb hozz füvet! 



Szaladt a nyulacska a kaszáshoz. 

- Kaszás, adj nekem füvet! Füvet adom tehénnek; tehén nekem tejet ad, tejed 

adom macskának; macska elfogja az egeret; egér megcsípi a vadász lába 

szárát, vadász meglövi a bikát, bika, megissza a vizet; víz hajtja a köszörűkövet; 

köszörűkő megélezi a baltát; balta levágja a fát; fa visszaadja nekem a  szépen 

szóló harangocskámat. 

Megsajnálta a kaszás a szegény nyulacskát, vágott neki füvecskét, s vitte nagy 

örömmel a tehénnek. Tehén megette a füvecskét, s adott mindjárt tejecskét a 

nyulacskának. 

Tejecskét vitte macskának, macska megitta, s uccu neki, mindjárt megfogta az 

egeret. Egér megcsípte a vadász lába szárát; vadász meglőtte a bikát; bika 

megitta a vizet; víz hajtotta a köszörűkövet; köszörűkő élesre fente a baltát, 

balta levágta a fát; fa mindjárt visszaadta a nyulacskának a szépen szóló 

harangocskát. 

De bezzeg mindjárt felkötötte a nyakára: giling-galang - szólt a harangocska. 

Többet soha le sem oldotta a nyulacska. 

Aki nem hiszi, járjon utána! 

 

A mese a gyerekek fantáziáját, képzelő erejét fejleszti, nem ad kezébe „kész megoldást”, 

hanem a saját kreativitását és képzelő erejét használja. A tévé, vagy számítógép olyan 

tömegkommunikációs eszköz, mely „készen kínálja” a történetet, nem kell hozzá fantázia, 

hiszen ellátja sablonokkal, megoldásokkal a gyermeket. Nem fejlődik tőle. 

Ellenben a mesélésnek jelentős szerepe van az értelmi és érzelmi fejlődésében, hiszen 

viselkedési mintákat nyújt számukra. 

A mese példával jár a kicsik előtt és megtanulják a problémák megoldását, hogy bátorsággal 

és kitartással a „jó elnyeri jutalmát”. A mese mindig bátorítást ad a gyerekeknek, azt közvetítik, 

hogy a problémákat a valóságban is meg lehet oldani. Értékeket közvetít. A legjobb érzelmi 

intelligencia fejlesztő módszer. 

A meseolvasás az egyik legjobb minőségi időtöltés, amit a szülő a gyermekkel tehet. 

Akiknek rendszeresen mesét olvastak és olvasnak mai napig. Fejlettebb szókinccsel és 

szövegértéssel rendelkeznek, jobb memóriával és emlékezettel, beszédértéssel, 

intelligenciával érkeznek iskolába. 

 

Az esti mese egy kis lelassulást, békét, nyugalmat hoz a rohanós és feladatokkal, 

kötelességekkel teli hétköznapokba, már csak ezért megéri időt szakítani rá. Végül egy 



találó idézet, mely mindent elmond: „A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés 

síkján a játék, és szellemi síkon a mese.” 

 

 

MOZGÁS:  

 

A rossz idő miatt sajnos keveset tudunk a szabadban tartózkodni. Javaslom 

építsetek akadály pályát a lakásban. 

 

- átmászás székek, asztalok alatt 

- egyensúlyozó járás, földre ragasztott szigetelő szalagon 

- bújás kifeszített madzag alatt 

 

Fogj egy kétméteres gumi szalagot, kösd össze a két végét, két széket állítsd 

szembe egymással és húzd rá a lábára a szalagot.  kezdődhet a játék - a szalag 

átléphető, átugorható, kúszásra, mászásra és bújásra is alkalmas.(vigyázzatok a 

székek stabilak legyenek). 


