
Nyuszi csoport Online  

Tevékenység ajánló  
A projekt címe:                     „Húsvét után…”  

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2020.03.13-17. 

A projekttel kapcsolatos gondolatok:  

A kisgyermeket mindig ámulattal teli izgalom fogja el, ha a Húsvéti Nyuszi kerül 

szóba. Projektünkkel a Húsvéti Ünnepek örömteli eseményeit hosszabbítjuk meg 

egy picikét! 

 

 

 

 

„Kerekecske, dombocska, ott szalad a nyulacska. 

Erre szalad, itt megáll, ott egy körutat csinál, 

Ide bújik, ide be, kicsi gyerek kezébe! 

 

 



 

 

Hétfő:  

Napi tevékenység ajánló 

 

o Zelk Zoltán: A három nyúl 

o Én kis kertet 

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

o Zenehallgatás: Dmitri Shostakovich - Waltz No. 2 

          https://youtu.be/mmCnQDUSO4I 

o Zokniból készített nyuszika: tömésnek bármi használható, papír, műanyag, 

vagy akár egy másik zokni is 😊, ha nincs rá arc rajzolva, az sem nagy baj 

😊😊, s ha elkészült, a zenére meg is lehet táncoltatni! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkrgKmftKdw
https://youtu.be/mmCnQDUSO4I


 

Kedd:  

Napi tevékenység ajánló 

o Magyar népmesék: A nyúlpásztor 

https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0 

o Zenehallgatás: J. Strauss II.: Tavaszi keringő hangjai  

https://www.youtube.com/watch?v=2gG9YSaf4Mg  

o Otthon található újságokból kivágott képek tetszőleges ragasztása - 

montázs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0
https://www.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-vLcRFTeGXvY%2FT2XeQ45mEKI%2FAAAAAAAAB58%2FGdgZLnmw5ZA%2Fs1600%2Fmontazs.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkreativnomad.blogspot.com%2F2012%2F03%2Fszivarvanykollazs-4-eves-kortol.html&tbnid=A-DGxAmPi2JGyM&vet=12ahUKEwi34PTnzufoAhXjN-wKHXRuCpIQMyhEegUIARCaAQ..i&docid=B3LA0uBWiI6ueM&w=1600&h=1137&q=mont%C3%A1zs%20k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se%20%C3%BAjs%C3%A1gb%C3%B3l&ved=2ahUKEwi34PTnzufoAhXjN-wKHXRuCpIQMyhEegUIARCaAQ
https://www.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-H0bhrGZ47SI%2FUlQlIgSqZLI%2FAAAAAAAAIA4%2FoeVYT_uwzcY%2Fs1600%2F10%2B%2525282%252529.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcsakkreativan.blogspot.com%2F2013%2F10%2Fvicces-portrek-montazs.html%3Fm%3D1&tbnid=3PAuoE7piyc2nM&vet=10CDUQMyjiAWoXChMImNSy6s7n6AIVAAAAAB0AAAAAEBY..i&docid=ZdBxOLmNK0iHLM&w=1600&h=900&q=mont%C3%A1zs%20k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se%20%C3%BAjs%C3%A1gb%C3%B3l&ved=0CDUQMyjiAWoXChMImNSy6s7n6AIVAAAAAB0AAAAAEBY


 

 

Szerda:  

Napi tevékenység ajánló 

o Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi 

o Tavaszi szél vizet áraszt  

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

o Zenehallgatás: Tchaikowsky: Virágkeringő: a Diótörő c. balettból  

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

o Mondóka: Es-sél e-ső es-sél, Bugy-bo-ré-kot ves-sél… 

o Az előző napi mozaik ragasztás folytatása, vagy újabb képek készítése 

https://m.youtube.com/watch?v=P_3Ullr0ogE#menu 

 

Csütörtök:  

Napi tevékenység ajánló 

o Kifli sütés együtt  

o Mondóka: Bí-bi-ci Pan-na… 

o Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? 

o Örökzöld – A megunhatatlan kuckóépítés, akinek még van kedve hozzá 😊 

o  

o Zenehallgatás Andre' Rieu - The Rose (Spring) 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZFyYI6ZdZY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://m.youtube.com/watch?v=P_3Ullr0ogE&fbclid=IwAR1p4rckRAee2yNMdLFtJMTlhl3HGtjY1tvjPZqOhJQDpB_RQiExR070_n0#menu
https://www.youtube.com/watch?v=6ZFyYI6ZdZY
https://hu.pinterest.com/pin/191473421646159026/


 

Péntek:  

Napi tevékenység ajánló 

o Zenehallgatás: You Raise me Up - André Rieu 

o https://www.youtube.com/watch?v=EJqiV55JnX0 

o Tamkó Sirató Károly: Gingalló 

o DAGONYÁZÁS ESŐBEN (Persze ha esik, ha nem ki lehet vinni a kertbe 

egy kis vizet, mondjuk egy lavórban      , s jöhet a „csónakázás”!) 

o Ha esne az eső, és nem túl viharos az időjárás, a megfelelő öltözetben 

akkor is javaslom, hogy menjetek ki a levegőre, a gyerekek élvezni fogják, 

főleg, ha gumicsizmában megtámadhatnak egy-két pocsolyát! Vagy lehet 

leveleket úsztatni, vagy kishajót, amit előzőleg bent együtt 

meghajtogattok, vagy csak egyszerűen botokkal pecásat játszani… 

ezeknek mindig nagy a sikere       

o  

https://www.youtube.com/watch?v=EJqiV55JnX0
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