Kedves Szülők!

Húsvéti készülődés
Biztosan mindannyian nagyon várjátok a Húsvéti nyuszi megérkezését. Már itt
jár a közelben, be-bekukucskál mindenhova. Örömmel látja, hogy miként
készülünk az érkezésére. Szívesen hallgatja a húsvéti mondókákat, énekeket.
A következő kedves mondókával biztosan becsalogathatjuk hozzánk a nyuszit.

Húsvéti mondóka
Bokor alján kis fészek,
Mi van benne, nézzétek?
Piros tojás, sárga, kék,
Nekünk hozták Nyusziék.

Egyik nyuszi megfestette,
a másik meg elrejtette.
Szagos húsvét reggelén
a kosárkámba belefér.

Alkotó-manuális tevékenység: Húsvéti kosár Pet palackból
Húsvét reggelén a sok csokitojást és csokinyuszit egy kis kosárkába rakjuk bele.
A húsvéti ajándékok begyűjtésére ne induljunk el üres kézzel. Készítsünk
közösen kis kosárkát, amelybe az elrejtett meglepetéseket tehetjük.
Amire szükségünk lesz:


2 literes műanyag palack,



olló, kés



kapcsozógép



ragasztópisztoly




dekoráció (karton, színeslap, dekorgumi, gombok, gyöngyök, szalagok,
szeníliadrót, mintalyukasztott formák)
dekorfű

Az elkészítés menete:
1. Vágjuk le a palackot kb. a felénél valamivel lejjebb (attól függ, milyen
magas kosárkát szeretnénk). A levágás megoldható ollóval, késsel vagy
akár szikével is.

2. A kosár tetejénél (a pet palack szájánál) egy díszcsíkot helyezzünk el
(dekorgumi, szalag, karton), amely tartást ad a kosarunknak és egyben
díszít is. kb. 2 cm széles díszcsíkkal dolgoztunk. Előtte mérjük körbe a
palack száját, hogy milyen hosszú díszcsíkra lesz szükségünk. Akár két
részletben (felezve) is felhelyezhetjük a csíkot. A ragasztópisztoly
használata itt nem ajánlott, mivel a a palackot csak felolvasztja,
kapcsozógéppel érdemes dolgozni.
A díszcsíkot a pet palack külső szélére rögzítjük.

3. Vágjunk le a dekorgumiból vagy kartonból egy kb. 2 cm széles csíkot, ebből
lesz a kosárkánk füle. A „fület” két végénél a kapcsozóval a pet palackhoz
rögzítjük. Érdemes a kosár fülét a pet palack belsejéhez rögzíteni, mivel a
díszcsíkot kívülre helyezzük.

4. Díszítés: Készítsünk dekorgumiból vagy kartonból, színeslapból tojásokat.
Tovább díszíthetjük a tojásokat gombokkal, szalaggal, gyöngyökkel,
minatlyukasztott virágformával, lepkével vagy egyszerűen pöttyökkel és
csíkokkal. A díszítés formájának és mértékének csupán saját képzeletünk
és alkotókedvünk szab határt.

5. A kosárka tetejére helyezett szegélyt is díszíthetjük hasonló módon

6. A kosár belsejét dekorfűvel béleljük. Saját magunk krepp-papírból tudunk
a legkönnyebben műfüvet készíteni. Akkor lesz igazán „élethű” a
dekorfüvünk, ha minél vékonyabb csíkokat sikerül vágnunk a krepp

papírból. Természetesen nem muszáj a jól bevált zöld füvet választanunk,
készíthetünk színes vagy akár szivárvány színű dekorfüvet is.

Az elkészült kosárkák:

Nincs más hátra, mint begyűjteni az elrejtett csokitojásokat,
csokinyuszikat.
Jó keresgélést, kellemes időtöltést!

Dal a nyusziról
A következő dal kicsik és nagyok nagy kedvence. A közös éneklés mellett remek
alkalom lehet a mozgásra is.
A következő kis játékkal könnyen megmozgathatjuk magunkat! Nem kell mást
tennünk, mint a dal éneklése közben megváltoztatjuk annak tempóját.
 A dal dallamára
o Sétáljunk körbe-körbe!
o Sétáljunk csípőre tett kézzel!
o Ugráljunk körbe-körbe, mint a nyuszik!
 Egy kicsit gyorsítsunk a dal tempóján, próbáljunk meg így sétálni, csípőre
tett kézzel sétálni, ugrálni.
 Végül felváltva változtassuk a dal tempóját (lassú, gyors, normál) és kérjük
meg a gyermekeket, hogy ennek megfelelően mozogjanak (lassú, gyors, átlag
tempóban).

Hová mégy te kis nyulacska?
Ingyom-bingyom táliber,
tutáliber, máliber
az erdõbe.
Minek mégy te az erdõbe?
Ingyom-bingyom táliber,
tutáliber, máliber:
vesszõcskéért.
Minek néked az a vesszõ?
Ingyom-bingyom táliber,
tutáliber, máliber:
kertecskének,
Minek néked az a kiskert?
Ingyom-bingyom táliber,

tutáliber, máliber:
virágoknak.
Minek néked az a virág?
Ingyom-bingyom táliber,
tutáliber, máliber:
Jó anyámnak.

Húsvéti ajándékötlet - Tojáskirakó

Egy egyszerű készségfejlesztő játékot szeretnénk ajánlani, amely könnyen
elkészíthető házilag. Fejleszti a logikai képességeket, a vizuális észlelést, a
szem-kéz koordinációt, a kreativitást is, valamint remek időtöltés.
Megleptetés ajándéknak vagy locsolók ajándékának is kiváló lehet.
Percek alatt elkészíthető és már indulhat is a játék!
Amire szükségünk lesz:


dekorgumi, kartonlap, színeslap



olló

Az elkészítés menete:
Vágjuk ki a tojásformákat, majd rajzoljuk körbe őket. A vonalak mentén nyírjuk
szét a tojásokat.
Ha kisebb gyermekeknek szánjuk, akkor érdemes az egyes tojásokat más-más
színűre rajzolni, hogy ezzel is segítsük a gyermekeket.
Nagyobb gyermekeknél már lehet egyszínű a tojás. Ha igazán húsvéti hangulatot
szeretnénk teremteni, akkor érdemes piros tojásokat készíteni. Nagyobbaknál
már növelhetjük a tojások számát is.

Ha nincs kéznél dekorgumi vagy kartonlap, akkor akár fehér lapra is készíthetünk
tojáskirakót, nem kell mást tenni, mint zsírkrétával, színes ceruzával kiszínezni
vagy mintákat rajzolni bele.
Ötlet:https://gyereketeto.hu/kiemelt/tojas-puzzle-locsoloajandeknak-is/

Tojáskirakó kicsiknek

1. változat

2. változt

Tojáskikaraó nagyobbaknak

Jó játékot, kellemes időtöltést!

Minta a tojáskirakó elkészítéséhez

Mozgásos játék kicsiknek és nagyoknak

Tojásfutás
A mai napon egy egyszerű ügyességi játékot ajánlunk a közös mozgáshoz. A
tojások kihordásában segítsünk mi is a nyuszinak! Nem is olyan egyszerű a
tojásokat hozni-vinni, főleg, ha mindezt egy kiskanálon egyensúlyozzuk. Tegyünk
próbát!
Amire szükségünk van:


kiskanalak, nagykanalak a tojások méretétől függően



kindertojás vagy fatojás (lehet műanyag tojás is, a lényeg, hogy
semmiképpen ne legyen törékeny)

1. Jelöljük ki a tojásfutás pontos helyét! Például: a szoba egyik végéből a
másikba, a szobából a konyhaasztalig… Válasszon a gyermek egy kanalat, majd
helyezzük rá a tojást. Ha már biztonsággal közlekedünk a rövidebb távokon,
jöhet egy kis nehezítés!
2. Kihordhatjuk és elrejthetjük a tojásokat a kiskanálon egyensúlyozva, mintha
mi lennénk a nyulak. Majd a gyerekeknek be kell gyűjteni a tojásokat és
visszarakni a kosárba azokat, szintén csak a kanálon egyensúlyozva.
Közben a következő kis versrészlettel biztassuk a gyermeket:
Zelk Zoltán: Tavaszi dal (részlet)
Egy, kettő, három, négy,
te kis nyuszi hová mégy?
Se erdőre, se rétre, a szép tavasz elébe.
Jó mozgást, kellemes időtöltést!

Mese
Osvát Erzsébet: A tojáspingáló Nyúlapó

Álmos lett a piros arcú, kerek képű Nap.
Ideje, hogy aludni térjek mondta magában, és elindult lefeküdni. Egy rendeteg
erdő fölött vitt az útja. Lepillantott az erdőre és látta, hogy a mókusok,
madarak, őzek, medvék, és a kisnyulak lefekvéshez készülnek.
Lekiabált nekik:
-

Jó éjszakát talpas medvék, kis őzikék, füttyös rigók, pintyőkék, jó
éjszakát ugri-bugri mókusok, álmodjatok szépeket lóti-futi kis nyulak. Így
köszönt el a jó öreg Nap.

Sötét este lett. Csak a Nyúlapó és Nyúlanyó volt ébre. A bokor alatt lapultak és
beszélgettek. Holnap korán kelek mondta Nyúlapó, mert sarkunkban a Húsvét,
várják a sok hímes tojást a gyerekek. Festek is én nekik gyönyörű szép
hímeseket.
Akad köztük hupikék is, tulipiros, almazöld és pitypangsárga. És nem is lesz
drága. Egy fej káposzta az ára. Reggel aztán, mikor a Nap felkelt, Nyúlapó egy
nagy táblát akasztott a bokor ágára és ráírta:
Itt lakik a tojásfestő híres-nevezetes Nyúlapó.
A legszebb színes-hímes nála kapható.
A pingáló Nyúlapó mindig megtalálható.
Bokor utca három alatt pingálja a tojásokat.
Nyúlapó megfestett egy nagy kosár tojást, felrakta egy taligára és elvitte a
bölcsődébe, elrejtette a szép hímes tojásokat a gyerekek zsebébe. Volt nagy
öröm, nevetés, amikor megtalálták:
Mariann a tulipirosat,
András az almazöldet,
Kati a hupikéket,
Robi a pitypangsárgát.

Nézzétek meg Ti is a zsebeteket, hátha ott vannak a szép hímes tojások! Nem
lelitek? – akkor Nyúlapó biztosan eldugta, majd Húsvétkor megkeressük őket.

Szép álmokat, jó pihenést!

