
Projekt címe: Húsvét 

(2020. április 6-17.) 

 

A projekt során kiemelt céljaink, feladataink:  

A húsvéti hagyomány megismertetése; a húsvéti várakozás, a készülődés lehetőséget biztosít 

a különböző kompetenciák elmélyítésére; sikerélményhez juttatás; olyan alkalmak teremtése, 

ahol a gyermekek cselekvően vehetnek részt; a gyermeki élet ünnepei igazi élményt 

jelentsenek, jó hangulatban, vidáman teljenek; különböző benyomások érjék a gyermekeket, 

színesebb, díszesebb környezet, a dalok, versek, mozgás komplexitása 

A projekt során kiemelt fejleszthető képességek: 

esztétikai érzék fejlesztése, értelmi képességek fejlesztése, mozgásfejlesztés, hallásfejlesztés, 

szókincsbővítés, finommotorika, fantázia, türelem, kitartás, figyelem 

 

Játék 

- Ujjmozgatók:  

• Szürke bundás kicsi nyúl, 

Tapsi füle lekonyul,(az ujjakkal fület formázunk a fejük mellett, majd mutatjuk, ahogy 

lekonyul) 

Meglapul a szénába, (leguggolunk) 

Meg se mozdul négy lába! 

 

• Mezőben egy nyuszika (Az egyik kezünk hüvelyk- és gyűrűsujját összekapcsoljuk, a 

mutató- és középső ujjunkat mereven feltartjuk: ez a nyúl) 

orrát messze feltartja, 

s mert biz' éhes őkelme, 

keresi, mit ehetne. 

Talált egy fej káposztát, (A másik kezünket ökölbe szorítjuk: ez a káposzta) 

csapjunk egy nagy lakomát! 

Mohón ette, amíg volt, (a "nyúl" rágcsálja a "káposztát") 

míg az egész elfogyott. 

S most, hogy végre jóllakott, 

szépen hazaballagott. (a "nyúl" lassan ballag az asztalon) 

 

 

 

 

 

 



- Juttasd a lyukba a labdát!  

Eszközök: kartondoboz, ladba, olló/kés a lyuk kivágásához 

 

- Válogasd ki szín szerint a nyuszikhoz tartozó csipeszeket! 

Ehhez egy kis előkészület szükséges: Nézd meg otthon milyen színű csipeszek vannak (de ha 

nincs csipesz, akkor színes papírcsíkok is megfelelnek a fülek helyettesítésére) és olyan színű 

nyuszikat készítsetek. Majd ha ez megvan, a gyerekeknek szín szerint kell rácsipeszelni a 

nyuszik fülét! 

Nehezítés nagyoknak: a kék színű nyuszinak sárga fülei vannak; a rózsaszínű nyuszinak a 

jobb füle kék, a bal füle sárga…és így tovább) 

 

 

 

 

 

 



- nyuszis puzzle  

Nyomtassátok ki, színezzetek, majd vágjátok darabokra a vonal mentén és indulhat a móka!  

 

- Legóból, apró figurákból, vonatsínből, kis labdákból, kártyákból… és amiből csak 

szeretnétek, készítsetek a földre egy óriási tojást! 

 

 

 



Külső világ tevékeny megismerése 

Beszélgetés a húsvétról, azon belül is a húsvéti népszokásokról: 

Barkaszentelés: A tavaszi ünnepkört kezdő virágvasárnap a barkaszentelésről volt híres. 

Varsányban például azt tartották, hogy a háznál annyi liba lesz, ahány szem van a barkán. 

Locsolkodás: Húsvét hétfő a locsolkodás napja. Régen a kút vizével, vödörből locsolták a 

legények a lányokat, hogy el ne hervadjanak (vagy a patakban mosdatták meg őket), akik 

kézzel festett hímes tojásokat adtak ajándékba, majd tánc és mulatság vette kezdetét. 

Tojásfestés: A lányok festett hímes tojással várták a legényeket. A tojásfestés az asszonyok, 

lányok dolga. Régebben házi festékanyagokat használtak: hagymalevél, zöld dióhéj főzetét, 

vadkörte- vagy vadalma héját, gubacsot stb. Nagyobb ügyességet kíván a patkolt tojások 

készítése. 

 

Húsvéti ételek: Húsvét ünnepén az emberek többnyire bárányt, tojást (az élet ősi 

szimbóluma), sonkát és kalácsot esznek.  

 

Zöldágjárás: Nem csak a húsvéti, hanem általában a tavaszi vasárnapokhoz kapcsolódik a 

zöldágjárás, a tavaszt, a természet megújulását jelképező énekes játék. Ez a játék a fiatal 

lányok és legények tavaszköszöntő hagyománya volt. (Bújj, bújj, zöld ág) 

A húsvét legismertebb jelképei a tojás, barka, bárány, nyúl. 

 

Verselés, mesélés 

Versek: 

- Ákom-bákom, berkenye, 

 szagos Húsvét reggele. 

Leöntjük a virágot, 

 visszük már a kalácsot! 

 

- Rajzolok egy kerekecskét, 

gömbölyűre, mint a zsemlét, 

kerekecskén kis gombocska, 

akárcsak egy baba volna, 

gombocskának két nagy füle, 

vajon mi néz ki belőle? 

Bajuszkája, farkincája, 

kerekecske, gombocska, 

itt csücsül a nyulacska. 

 

- Tarka- barka kis nyulacska 

Hogy lehettél ilyen csacska 

Tyúk módjára fészket rakva 

Tojást tojtál húsvét napra 

 



- Locsolóvers: 

Rózsa, rózsa, szép virágszál, 

szálló szélben hajladozzál. 

Napsütésben nyiladozzál, 

meglocsollak, illatozzál! 

 

Mesék:  

Rövid mesék kisebbeknek: 

- A rollerező nyúl 

- Nyúl Ignác öröme 

- A ráérős nyúl 

- Kölcsönrépa visszajár 

- A nyúl és a tudás 

Mesék nagyobbaknak: 

- Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról 

- A kíváncsi Nyuszi-Muszi 

- Magyar népmesék: Nyúlpásztor 

- Magyar népmesék: A mezei nyúl és a sündisznó 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

- tojás díszítése tésztadarabokkal 

Eszközök: színes papírok, tészta, színes festékek, olló, ragasztó 

 

 

 



- tyúk készítése tenyérlenyomattal 

Eszközök: festék, papír, ecset, filctoll 

 

- WC papír gurigából nyuszi készítése 

Eszközök: WC papír guriga, festék, ragasztó, olló, színes papírok, filctoll 

 



- Bárány készítése popcorn ragasztással (akinek nincs popcorn-ja otthon nyugodtan 

használjon helyette vattapamacsot vagy zsebkendő cafatokat, de tészta darabokat is 

ragaszthattok) 

Eszközök: bárányka, popcorn/vattapamacs/zseblendő/tészta, ragasztó, színes papír 

 

- tojás nyomdázása parafadugóval 

Eszközök: papír, színes festékek, parafa dugók, filctoll 

 



- WC papír gurigából nyuszik nyomdázása 

Eszközök: WC papír gurigák, színes papír, festékek, filctolt 

 

Mozgás 

Menjetek ki az udvarra, de ha elég nagy a lakás bent is elvégezhetitek a feladatokat. 

Eszközigény: fonal/kötél, plüssök, kanál, tojás/kisebb labda 

Feladatok: 

- Jelöljetek kis egy kb. 2-3 méteres képzeletbeli vonalat (de akinek van otthon ilyen hosszú 

fonala, kötele, stb. nyugodtan tegye le), jelöljétek meg valamivel (pl.: plüss) az elejét és a 

végét. A kezdő tárgytól indulva csípőre tett kézzel, páros lábon szökdelés a vonal végéig, 

majd futás visszafelé.  

- Pókjárás lesz ezen a vonalon úgy, hogy tegyetek az öletekbe egy plüsst. Vigyázzatok, le ne 

pottyanjon! Visszafelé futás. 

- Nyusziugrás következik oda-vissza. 

- A következő feladathoz szükségetek lesz egy kanálra és egy tojásra (ha féltek, hogy leesik és 

eltörik, helyettesítsétek egy kisebb labdával, de bátraké a szerencse! ☺) Tegyétek a tojást a 

kanálba és oda-vissza egyensúlyozzátok végig a pályán. Az a legügyesebb, akinek egyszer 

sem esik le a tárgy a kanálról. 

- Az utolsó játék neve répagyűjtés. Szükségetek lesz hozzá pár plüssre (jelképesen ezek 

lesznek a répák). A feladat az lesz, hogy a pálya kiindulópontjától a végéig minél rövidebb 

idő alatt szállítsátok át egyesével a plüssöket. 

Jó szórakozást! 



Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

- Beültettem kis kertemet…   (https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw) 

- Én kis kertet kerteltem (https://www.youtube.com/watch?v=yxGi6PxpKLM) 

- Hová mész te kis nyulacska? (https://www.youtube.com/watch?v=6DztrggWwlY) 

- Én elmentem a vásárba  (https://www.youtube.com/watch?v=0OarsX2IRnE) 

- Nyuszi ül a fűben (https://www.youtube.com/watch?v=f-UuHUFxD4o) 

- Hol jártál báránykám? (https://www.youtube.com/watch?v=eY4hzygzm1s) 

Zenehallgatás: 

- Erdő szélén házikó 

- Bújj, bújj zöld ág  

Zenei képességfejlesztés: 

- halk-hangos gyakorlása 

https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=yxGi6PxpKLM
https://www.youtube.com/watch?v=6DztrggWwlY
https://www.youtube.com/watch?v=0OarsX2IRnE
https://www.youtube.com/watch?v=f-UuHUFxD4o
https://www.youtube.com/watch?v=eY4hzygzm1s


Feladatlapok, színezők: 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 


