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Itt a Húsvét, itt a nyúl 

2020. 04. 06-2020. 04. 09-ig 

Hétfő 

Kedves Szülők! 

A héten biztosak vagyunk benne, hogy elkezditek a húsvéti előkészületeket! 

A sok teendő közben jól eshet egy kis szusszanás, ezért két mesét küldünk Nektek szeretettel! 

Egyik arra lesz jó, hogy pihenő időben felolvassátok a gyerekeknek, a másik pedig arra, hogy színezés, 

alkotás, süti készítés közben tarthassatok egy kis szünetet, és a gyermek megnézhesse a mesét! 

Holnap pedig küldjük, a szokásos ötletelőnket! 

 

Íme a mesék: 

Torton Miklós: A titokzatos tojásfestő 

 

Nád-országon innen, Sás-országon túl, két vadalmafa között terült el Szarkaláb király birodalma. Volt 

benne három rozzant viskó, három földbe vájt putri, no meg egy kidőlt-bedőlt falú, erről-arról 

támogatott kunyhó. Abban a kunyhóban éldegélt Riogi bácsi, szarkaláb király nyugalmazott udvari 

madárijesztője. 

Húsvét közeledtekor vette a kalapját, s kopogó falábán elbicegett valamerre. Hogy merre, senki se 

tudta, senkinek se mondta, ezért is nevezték el „titokzatos” Rioginak. Hej, pedig be sokan is szerették 

volna tudni: hová tünedezik el húsvét tájt az öreg Riogi bácsi? 



Bizony, mindmáig se tudná senki, ha egy kotnyeles kis csóka el nem kotyogta volna a Csókatéren a 

Garabonciásnak, aki aztán elhíresztelt fűnek-fának. Így tudtam meg én is. 

Riogi bácsi ringyes-rongyos köpönyegében, lyukas kalapjában egyenest Kökörcsin felé vette az útját. 

De nem ment a városba, a kalácsvári keresztútnál befordult a kökörcsini Nagyerdőbe. Ám ott is csak a 

Kerek Tisztásig ballagott. A Kerek Tisztás kellős közepén belefújt egy fűzfa sípba. A harmadik sípszóra 

– uramfia! – odasereglett a világ minden rókája. 

Kis róka, nagy róka, megtermett és apróka, mind köréje gyülekezett, mind elébe állt. 

Amikor a legöregebb sánta róka is elővánszorgott, imígy dörrent rájuk a vén madárijesztő: 

– Emlékeztetőül hívott egybe titeket, Nyúlrettegi Rókanépség, Riogi, a Mezők Ura, hogy 

figyelmeztessen a rég megkötött egyezségre! 

Erre a legöregebb róka mély meghajlások közepette Riogi bácsi elé sántikált, s minden rókák nevében 

így felelt: 

– Mezők Ura, biztosítlak, a Nyúlrettegi Rókanépség jól tudja, mi az egyezség: húsvét előtt egyetlenegy 

nyúlnak sem eshet bántódása a kökörcsini Nagyerdőben! 

A sunyi rókanépség bólogatott sűrűen, s hajlongott alázattal, miközben karban zúgta ezer és ezer 

rókatorok: 

– Rókaháj és rókamáj, ezt ígérte a rókaszáj, s ígéretünket megtartjuk, a nyulakat békén hagyjuk, 

fessék meg a hímes tojásokat, s vigyék széjjel a világba, addig nem lesz egyiknek se bántódása! 

Riogi bácsi helyeslően bólintott a fejével, s hármat tapsolt a kezével. A harmadik tapsolásra tenger 

nyúl gyűlt a tisztásra. 

– Kedves Tojásfestő Nyuszik, van-e felpanaszolnivalótok? 

Jaj, lett ere sírás-rívás, s a legöregebb nyúl térdre borult az öreg madárijesztő előtt: 

– Hallgasd meg a mi panaszunk, Mezők Ura! Igaz, hogy a rókanép most nem kerget meg egy nyuszit 

sem, békén hagynak bennünket, de egy ismeretlen ellenségünk minden áldott éjjel összevissza 

maszatolja a Legszebb Húsvéti Tojásokat!!! Hiába állítottunk őrséget, éjszakáról éjszakára odalesznek 

a Legszebb Hímes Tojások!!!Jaj nekünk!!! Mit tegyünk???!!! 

Héthatárba hallatszott a nyuszik zokogása. 

Riogi bácsi erősen törte a fejét, s közben mind egy szálig alaposan szemügyre vette a rókákat, de azok 

állták a tekintetét. Bizony, nem jutott a Rejtély nyomára. Végül is azt határozta el, hogy ő maga lesz a 

strázsa. 



Hanem ötöd fertály órányi strázsa után ott nyomta el az álom a Tojásfestő Műhely kapujában. 

Hortyogása elhallatszott Kalácsvárig, Kökörcsinig. 

Amikor a kökörcsini öreg torony rossz órája elütötte az éjfélt, egy nyúlbőrbe bújt apróka, icipici kis 

róka lopakodott a Tojásfestő Műhelybe. 

Belebotlott egy vödörbe, beleesett két csöbörbe, összekevert egy tucat festéket, s aztán nagy 

áhítattal, egy tűzre való, ócska meszelővel sorra bemaszatolt a legszebb tojásokat. 

No, az első csörömpölésre felébredt Riogi bácsi, de nem termett tüstént talpon, félig hunyt szemhéja 

alól lesett ki a nyúlbőrbe bújt garázdálkodó rókafira. Hanem, amikor a Legislegszebb Hímes Tojást 

vette a kezébe, egyszeriben hozzáugrott, s fülön csípte őkelmét: 

– Lesz nemulass, feketeleves, csúf idő, hó fújta szeles! – dörrent rá keményen Riogi bácsi a pórul 

jártra. – Nem mented az irhád, te rosszcsont! 

Hanem azért a másik kezével csak belenyúlt szakadt lebernyege lyukas zsebébe, igazlátó 

pápaszeméért, hadd lásson be véle a kis imposztor szívébe! No, de alighogy föltette az orrára, máris 

leesett az álla: 

Szélforgó és papramorgó, ki hinné: nem rossz szándékkal jött szegény, meg akarta tanulni a 

tojásfestés csínját-bínját, művészetét, de a nyuszik elkergették. Ezért jött hát éjente nyúlbőrben, 

túljárva az őrség éberségén. Festeni akart. 

–Így van, így, szóról szóra – szepegte a csupa festék rókafi. 

– Ó, de ilyet! Sose hitem volna! – csapta össze a kezét Riogi bácsi. 

 

 

Levente Péter és Gryllus Vilmos: Égből pottyant mesék - Piroska 

https://www.youtube.com/watch?v=ib_-J2aadfU 

 

 

Pá, puszi, ölelés - (PPÖ): A HÁRMAS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ib_-J2aadfU


 

 

Kedves Málnások! 

 

Köszönjük, az előző heti szorgalmas munkáitokat, képeket! 

Szülinaposunk ezen a héten nem lesz, de készülünk egy nagy ünnepre! Tudjátok mire? 

Segítség lehet a tegnapi mese! Bizony a Húsvétra! 

 

Kézműves feladatoknak nem küldünk mást, mint hogy segítsetek otthon az 

előkészületekben! 

Mire gondolunk: tojás festés, kosár bélelés, az otthonotok díszítése, sütés, főzés!  

Mi pedig nem kérünk mást, mint eddig, csak egy fotót a végeredményről! Tudjátok, az 

elküldött alkotások fotói jó érzéssel töltenek el minket, látjuk milyen ügyesen, szépen 

dolgoztok! Azokért a képekért pedig külön köszönet, amin Titeket is látunk, legalább nem 

hiányoztok olyan nagyon! Dehogyis nem!!!De még mindig azzal tudunk a legjobban 

egymásra vigyázni, ha otthon vagyunk! Hogy ne unatkozzatok, azért küldünk nektek az 

alkotáshoz ötleteket! 

 

 

Szóval, nagyon várjuk a képeket! Nagy öröm MINDENKINEK! 

Kezdjük a találóskérdésekkel: 

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

• Sárga tollal ékeskedik, sárga a lába, azt mondja csip-csirip, tyúkanyó a mamája. 

• Fehér a bundája, néha égen úszik, van közte fekete is, béget, ha mond valamit. 

• Lehet fehér, lehet színes, könnyen törik, ha kiejted. 

• Finom, füstölt, általában kötözött, főzés után betömöd. 

 

Játék: 



Csatolunk nektek egy nyomtatható társasjátékot, amit az óvodában is sokat szoktunk 

játszani! (Dubble) 

Kanálba tett tojással egyensúlyozz! 

Edzd a hallásod! Hátha meghallod majd a nyuszit, amikor settenkedik kertedben! 

Szülővel vagy testvérrel: 

Valakinek kössétek be a szemét (először lehetsz az Te is)! A másik játékos folyamatosan kopogjon két 

dióval. A bekötött szemű játékosnak meg kell találnia a hang alapján, hol van a kopogó társa. Ha nagy 

a hely fogócska is lehet belőle. Akinek nincs bekötve a szeme énekelheti, vagy mondhatja is 

folyamatosan: 

    s  s   m  m    s s m  s  s  m m  s     s      m 

“Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró…” 

 

Taktilis játék - gyümölcs, zöldség felismerő:  

Előkészület: vegyetek egy szatyrot, és tegyetek bele minden otthon fellelhető zöldséget és 

gyümölcsöt! Majd játsszuk azt, mintha Neked zöldséget és gyümölcsöt hozott volna a nyuszi, 

de te nem nézheted meg, hanem tapogatva ki kell találnod, mit fogtál meg, mit vettél ki a 

szatyorból! 

 

Elő a kincses dobozzal! Amit idáig gyűjtöttetek a dobozotokba, azt most szedjétek elő, és készítsetek 

belőle húsvéti tojást, az itt látható kép alapján! Bármit felhasználhattok! A botok, kövek, újságpapír 

ugyan úgy megteszi! 

 
 

Szabad tánc: 
Nyuszi Bugi: 

https://www.youtube.com/watch?v=GXBGSH4rahU 

 

Napvirág Zenekar Nyuszi Bugi 

https://www.youtube.com/watch?v=KMUFQIUM844 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXBGSH4rahU
https://www.youtube.com/watch?v=KMUFQIUM844


Mozgásos-keresős játék: 

 

Megtalálod a Nyuszit? Tudsz Te is a kezeddel Nyuszis árnyképet formálni? Próbáld ki! Más figurának 

meg tudod alkotni az árnyképét? 

Mondóka - ének: 

Nyuszi fülét hegyezi, (nyuszifület mutatunk) 

nagy bajuszát pödöri. (pödörjük a bajuszt) 

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

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

 

Itt meg is hallgathatod a mondókát és egy nyuszis dalt, amit biztos ismersz: 

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

 

Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,  

Ne félj tőlem, nincs puskám!  

Van ám nékem egyebem:  

Zöld káposztalevelem  

Uzon (Háromszék megye) 

Itt meg is hallgathatod: 

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

 

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


Erdő szélén házikó, (kezünkkel egy házat mutatunk a levegőben) 

ablakában nagyapó. (két tenyerünkbe tesszük az arcunkat) 

Lám egy nyuszi ott robog, (futást mímelünk az ökölbe szorított kezeinkkel) 

az ablakán bekopog. (kopogtatunk) 

Kérlek, segíts énrajtam, 

a vadász a nyomomban. (kezünket úgy tartjuk,mintha puskából lőnének) 

Gyere nyuszi, sose félj, 

megleszünk itt kettecskén! (megöleljük és megpusziljuk a mi kis "nyuszikánkat") 

Itt énekelheted együtt és mozoghatsz rá a többi gyerekkel. A következő dalt is meghallgathatod, és 

táncolhatsz úgy rá, mint a videón csinálják: 

https://www.youtube.com/watch?v=71jWG6DG4us 

Nyuszi ül a fűben 

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=nyuszi+gyuszi+fekszik+%C3%A1rokban 

 

Locsoló vers – szigorúan otthonra - fiúknak: 
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,  

Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.  

Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,  

Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.  

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,  

Zsebemben is elférnek a piros tojások.  

 

Korán reggel útra keltem,  

Se nem ittam, se nem ettem.  

Tarisznya húzza a vállam,  

Térdig kopott már a lábam.  

Bejártam a fél világot,  

Láttam sok-sok szép virágot.  

A legszebbre most találtam,  

Hogy öntözzem, alig vártam. 

Locsolást fogadó vers – szigorúan otthonra - lányoknak: 
Köszönöm, hogy köszöntöttél, 

Rózsavízzel megöntöztél. 

Én is köszöntelek Téged, 

Tojás lesz a fizetséged. 

Aki adta, ne feledd, 

És a tojást el ne ejtsd! 

Matematikai feladványokat a csatolmányban található feladatlapok között 

találhattok. (1., 3., 4., 7. oldalakon) 

https://www.youtube.com/watch?v=71jWG6DG4us
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=nyuszi+gyuszi+fekszik+%C3%A1rokban


Egy kis érdekesség! Tudjátok, hogy mit eszik a nyúl? 
Ebben a mondókában benne van 1 válasz a kérdésre: 

Nyuszi fülét hegyezi, 

nagy bajuszát pödöri. 

Répát eszik: ropp-ropp-ropp, 

nagyon ugrik: hopp-hopp-hopp!  

Ha részletesebben is érdekel Titeket, akkor itt olvashattok még arról, milyen élelem adható a 

nyúlnak: 

https://www.haziallat.hu/kisemlos/taplalkozas/zoldseg-gyumolcs-fuszernoveny-mit-ehet-a-

nyul/5029/ 

Kerti zöldféléket, herét, a füvet, levágott fű, a lomb, a nyesedék, a gyomok egy része, a sárgarépa 

lombja, s persze a répa is mind kiváló takarmány egy kis szemeskiegészítéssel (búza, zab vagy árpa). 

Ami fontos még számára, az a széna. Erre télen-nyáron szüksége van. Csak a széna tartalmazza azt a 

rostmennyiséget, ami a nyúl emésztését egészségessé teszi.  

Ehet a nyuszi zöldségeket? Igen, mégpedig ezekkel etethetjük: 

• sárgarépa 

• zeller- zöld és gyökér 

• saláták- mindegyik megfelelő (azonban a jégsaláta okozhat hasmenést - de ez nyúlfüggő) 

• retek levele 

• sütőtök 

• paprikafélék 

• petrezselyem - zöld és gyökér 

• spenót 

• spárga 

• borsóhüvely (borsószem nem) 

• paradicsom (csak kis mennyiségben) 

• uborka (kis mennyiségben- szintén okozhat hasmenést) 

• brokkoli (kis mennyiségben) 

• fehérrépa (kis mennyiségben) 

• kínai kel (kis mennyiségben) 

Ehet a nyuszi gyümölcsöket is? Gyümölcsöt csak kis mennyiségben adjunk, mert a magas 

cukortartalmuk miatt hizlalnak, illetve nagy mennyiségben a lédús takarmányok hasmenést okoznak. 

• alma - a magja kivételével 

• körte - a magja kivételével 

• málna és levele 

• áfonya és levele 

• eper és levele 

• szeder és levele 

• sárgadinnye 

• őszibarack 

• ananász 

• szőlő- a magja kivételével 

• mangó 

 

Jó alkotást kívánunk MINDENKINEK a hétre! 

PPÖ! A HÁRMAS 

https://www.haziallat.hu/kisemlos/taplalkozas/zoldseg-gyumolcs-fuszernoveny-mit-ehet-a-nyul/5029/
https://www.haziallat.hu/kisemlos/taplalkozas/zoldseg-gyumolcs-fuszernoveny-mit-ehet-a-nyul/5029/


 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



 

  

 



 



 



 



 



 



 



 



 


