Kedves Mókusok és Kedves Szülők!
Fogadjátok sok szeretettel az új ötleteinket! Nagyon jó szórakozást és jó munkát kívánunk
nektek!
Mese:
A három nyúl
(Zelk Zoltán)

Egyszer régen, nagyon régen,
zúgó erdő közelében,
három nyulak összegyűltek,
selyemfűre települtek,
ottan se ültek sokáig,
talán csak egy fél óráig,
amikor felkerekedtek,
hogy már végre hazamennek,
egy szarka felettük szállott
s felkiáltott: -Mit csináltok?
Mit csináltok, három nyulak?
Úgy ültök ott, mint az urak
– Úgy, úgy bizony, mint az urak! –
felelték a három nyulak.Ezután már urak leszünk,
ebédre rókahúst eszünk!
Nem fogjuk az időt lopni,
most indulunk rókafogni!
Csacsi szarka, nem elhitte?
Repült is már, a hírt vitte,
s buta róka is elhitte.
De hát hogyne hitte volna,

akármilyen ravasz róka,
mert a szarka így kiáltott:
-Egy jegenye fölött szállok,
mikor lenézek a földre,
három nyulak ülnek körbe.
Összebújva tanácskoznak –
Jaj, mekkora nyulak voltak!
Jaj, mekkora fejük, szájuk,
a medve egér hozzájuk!
Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak rókát esznek
Ennek a fele se móka!
Szedte is lábát a róka.
Futott ki az erdőszélre,
csak mielőbb odaérne!
Hát amint ott futott, szaladt,
szembe vele farkas haladt:
– Szaladj te is, komám, farkas,
jaj, mit láttam, ide hallgass!
az erdő közepén jártam,
most is borsódzik a hátam,
sosem láttam ilyen szörnyet,
ottan ültek három szörnyek!
Három nyúl volt, és akkora,
fél méter is volt egy foga!
Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak farkast esznek
No hiszen egyéb se kellett,
a farkas is futni kezdett,
a rókával versenyt futott,
majdnem az orrára bukott!

Addig futott, amíg szembe
nem jött vele egy nagy medve:
a medve így szólongatta:
-Hova szaladsz, farkas koma?
– Medve komám, ne is kérdjed,
szaladj, ha kedves az élted!
Erdő közepiben jártam,
jaj, mit láttam,
jaj, mit láttam!
Három nyulak ottan ültek,
éppen ebédre készültek.
Akkora volt foguk, szájuk,
kisegérke vagy hozzájuk!
Hát még miről beszélgettek?
Hogy eztán csak medvét esznek!
Egyébre se volt már kedve,
szaladni kezdett a medve.
Elöl róka, hátul medve,
közben a farkas lihegve.
Így szaladtak erdőszélre,
szomszéd erdő közepébe.
Szaporán szedték a lábuk,
szellő se érjen utánuk
Amíg futottak lihegve,
egy vadász jött velük szembe.
Nézi is őket nevetve:
együtt szalad róka, medve
-No hiszen, csak ne nevessél,
vigyázz, nehogy bajba essél!
Szaladj inkább te is erre!
kiáltott rája a medve.

Az erdőben három szörnyek,
puska sem öli meg őket.
Három nyulak, de akkorák,
nem láttam még ilyen csodát!
Szedte lábát a vadász is,
eldobta a puskáját is.
Ijedtében megfogadta,
most az egyszer érjen haza,
csak ne falják föl a szörnyek,
sohase vadászik többet
Ezalatt a nyusziházban,
fűszálakból vetett ágyban
három nyuszi aludt szépen,
összebújva békességben.

Kerekecske-dombocska
(Mészöly Miklós)
Nézd csak, itt a tenyerem! Nincsen benne semmi sem.
Ha kinyitom – akkor sincs, ha becsukom – akkor sincs.
De most mutasd, hol a tiéd?
Most majd én nézek a tenyeredbe!
Meglátom, mi búvik benne...
Ó, hát itt sok minden van! Van egy kis házacska, házacska mellett kertecske, kertecskében
kutacska, abból iszik egy nyulacska.
Jót ivott a nyulacska.
Nézi a nyúl, nézegeti: de szép ez a házacska! Hogy lehetne bemenni? Házacskában aludni?
Körbejárja, kerülgeti – de az ajtót csak nem leli.
Itt sincs ajtó, ott sincs ajtó – hopp! de itt egy kicsi ablak!
Odamegy az ablakhoz, kapirgálja, kopogtatja – aztán bátran bezörget.

Ám a házból egy mérges hang azt kiáltja:
– Kuvik! Kuvik! Ki jár itt? Zöld a szemem, világít!
Megijedt a nyulacska.
Ide szalad, oda fut, de előbbre mégse jut.
Kerekecske-dombocska – itt szalad a nyulacska!
Erre megyen, itt megáll, itt egy körutat csinál.
Erre-erre, zöld mezőre, jó forrásra, legelőre.
Ide ugrik, oda ugrik – itt elbújik, ott felbukik,
Bokor alatt megbúvik!
Búvik, búvik, furakodik!
Ott nem látja meg a kuvik, aki kicsi házban lakik...
Kuvik, kuvik – vik, vik, vik!

Környezeti nevelés:
Locsolkodás:
A húsvéti locsolkodás magyar szokás.
E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel vagy illatos kölnivel locsolják
meg a lányokat. Régen a lányokat egy vödör vízzel locsolták meg, akik erre a napra a legszebb
ruhájukat vették fel. A fiúk locsolóvers elmondása után jutalmul egy festett hímest tojást
kapnak a lányoktól.

Komatál küldés:

Tegnap beszélgettünk a húsvéti ételekről. Van egy olyan szokás, hogy ezekből a finomságokból
komatálat készítenek. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok a barátságuk megerősítésére az ételekből
ajándékot készítenek és a barátaiknak viszik el. Erről a komatálról nem hiányozhatott a sonka,
a tojás, a kalács, az aszalt gyümölcsök, a finom innivaló és a sütemény. A komatál átadása
énekelt, mondott köszöntő kíséretében történt. Mi is megtanulunk ma egy párat.

Matematikai tapasztalatszerzés:
Ti kinek készítenétek komatálat, ki a barátotok? Rakjatok össze ti is egy ilyen tálat! Vegyetek
elő tányért, több méretben és próbáljatok rápakolni minél több finomságot. Ez lehet csoki,
cukorka, keksz, gyümölcs vagy bármi, amit szeretsz. De ha vannak játék ételeid a
kiskonyhádban azzal is játszhatsz. Figyeld meg melyik tányérba fér bele több finomság!
Összehasonlítás, összemérés, mennyiség gyakorlására.

Vers:
Devecsery László: Nyuszi-játék
Hímes tojás,
bársony barka,
aprócska a
nyuszi farka...,
ám ez cseppet
sem zavarja,
hogy aprócska
az ő farka,

de a füle hosszú ám,
szép húsvétot,
kis komám!

Locsoló versek:
Én csak erre jártam,
egy szép kislányt megláttam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
szabad-e meglocsolni?

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.

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat,
Mint kertész a virágokat.

Mondókák:

-

Ákom-bákom, berkenye,
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.

-

Erdő szélén házikó,
ablakában nagyanyó.
Lám egy nyuszi ott robog,
az ablakán bekopog.
Kérlek segíts én rajtam,
a vadász a nyomomban.
Gyere nyuszi sose félj,
megleszünk mi kettecskén.

-

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)

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc:

Hová mész te
Kis nyulacska?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe

Má libe
Az erdőbe.
Minek mész te
Az erdőbe?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Vesszőcskéért.
Minek néked
Az a vessző?
Ingyom -bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Kertecskének.
Minek néked
Az a kiskert?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Virágoknak.

Minek néked
az a virág?
Ingyom-bingyom
Tá libe
Tutá libe
Má libe
Jó anyámnak.
https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj-PndM

https://www.youtube.com/watch?v=PEtuAC5uejo

Mozgás:
Ma legyetek sokat a friss levegőn, biciklizzetek, rollerezetek.

Kézműves tevékenység:
Amire szükséged lesz: papírtányér, olló, filc. Ha szeretnéd az orrát is elkészíteni akkor egy
pompom vagy papírgalacsint is gyúrhatsz, zseníliadrót, spatula és ragasztópisztoly.

Amire szükséged lesz: papír, filc, parafadugó, kupak (nem fontos) tempera.

Játék ötletek:
Fejleszti a szem-kéz koordinációt, vizuális figyelmet, türelmet, probléma megoldást,
tájékozódást a síkban.

Sok ölelést küldünk!
Hédi néni, Gabi néni és Laura néni

