
Ötletek szülőknek az otthonlét tartalmassá tételéhez 

 

(Szentimrevárosi Óvoda nevelőtestületének gyűjtése és ajánlása alapján) 

 

 Ajánlás az otthoni tevékenységek gyűjteményének 

használatához 

 

Kedves Szülők! 

Az otthoni tevékenységekhez szeretnénk Önöknek egy használati útmutatót adni! 

Elsősorban arra hívnánk fel a figyelmet, hogy ez egy gyűjtemény. Nem kell minden nap, 

minden tevékenységet végrehajtani a gyermekekkel, hiszen az óvodában sem így történik.  

Naponta egy- két tevékenység bőven elég a gyermekeknek. Óvodában ez komplex módon 

valósul meg. Ez alatt azt értjük, hogy kézműves tevékenység közben énekelünk, 

mesemondás után játszunk, és a játékok fejlesztő hatására, a gyermeki kíváncsiságra 

alapozzuk a mindennapos munkánkat. Mondókázás közben mozgunk, ritmusérzéket 

fejlesztünk, különféle mozgáslehetőségeket próbálunk ki.  

 

A szabadjáték 
 

Az óvodás korú gyermekek esetében kiemelkedő jelenősége van a szabadjátéknak. Ez 

pontosan azt az időszakot jelenti, amikor a gyermek játszik. Önmaga által kitalált nem 

irányított játékot. Ennek felbecsülhetetlen hatásai vannak a gyermek fejlődése 

szempontjából. Javasoljuk, hogy erre otthon is legyen lehetősége a gyermeknek. Nem kell 

minden percét irányítottan beosztani. Természetesen szükség van irányított tevékenységre, 

és a közös játékra is. A szabad játék viszont elengedhetetlen a gyermek egészséges fejlődése 

szempontjából.  

Nem kell a gyermek minden pillanatát irányítanunk. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

gyermek a saját elképzelései szerint tevékenykedjen. Ezalatt is fejlődik személyisége. 

Miért fontos a gyermek számára az „én idő”?  

Mint a felnőtteknek, a gyermekeknek is szükségük van én időre. Amikor olyan játékot 

játszanak, amire éppen a kis lelküknek szükségük van. A gyermeknek sem jó, ha minden 

pillanata be van osztva, szüksége van szabad időre, természetesen a lehetőségekhez mérten.  



 

Ennek az időszaknak az egyik legnagyobb hátránya, hogy a gyermek nincs közösségben, így a 

szociális képességek nehezebben alakíthatóak. Ennek fejlődése érdekében biztatjuk Önöket 

arra, hogy játszanak közösen a gyermekeikkel. És itt nem az irányított játékra gondolok, 

hanem hogy próbáljanak meg becsatlakozni a gyermek szabadjátékába, amit ő talál ki, amit ő 

kezdeményez, akár egyedül is. Nagyon fontos ez a gyermekük fejlődése szempontjából. 

Mit tehet a szülő a szabadjáték megvalósulása érdekében? 

Hagyni kell a gyermeket, hogy a saját elképzelése szerint játszon. A legtöbb, amivel 

hozzájárulhat, hogy segíti a játék folyamatát akár eszköz, ötlet felajánlásával, mely által 

tartalmasabbá válhat a gyermek játéka. 

A természetes, spontán érés folyamata ebben a tevékenységben valósul meg a legjobban.  

 

A napirendről 
 

Nagyon fontos, hogy ebben a speciális helyzetben is meglegyen a gyermek napirendje. Az 

otthoni és az óvodai napirend alapján célszerű összeállítani. A napirenddel kapcsolatban akár 

napirendi táblával is segíthetik a gyermeket. Kis rajzokkal illusztrálva, mikor mit csinálnak 

otthon. Ez segítséget ad a gyermekük számára abban, hogy tájékozódjon az időben, az idő 

múlását érzékelje.  

Miért fontos a gyermek életében a napirend?  

Ez adja meg a biztonságérzetet, segít érzékelni az idő múlását. A rendszerességet, a 

kiszámíthatóságot. Ezáltal a gyermek nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz.  

Javaslatunk a gyermek napirendjére: 

Ébredés, reggeli, szabadjáték, tevékenység, tízórai, mozgás, szabadjáték, ebéd, pihenés, 

uzsonna, mozgás, szabadjáték, a család késő délutáni, esti szokásainak megfelelően.  

Természetesen a család szokásainak megfelelően ez módosítható, viszont fontos lenne 

valamilyen rendszer kialakítása, melyben a gyermek is tud tájékozódni. Ezáltal az Önök, és 

gyermekük mindennapja is átláthatóbb, nyugodtabb lesz.  

 

 

Hetirend ajánlás 
 



Az ajánlott tevékenységeket nem úgy kell értelmezni, hogy egyik nap megcsinálunk mindent 

az egyik területen, és így tovább. Akár a gyermekkel közösen is ki lehet választani azt a 

tevékenységet, amit aznap szívesen csinálnának aznap. Egy – egy tevékenységet, csak addig 

szabad a gyermekkel végezni, ameddig a motivációja fenntartható. Amennyiben azt 

tapasztalják, hogy nem akarja, nem csinálja, akkor inkább tegyék félre, és más tevékenységet 

válasszanak. Ugyanis, ha a gyermeknek olyan tevékenységet kell csinálnia, amihez semmi 

kedve, vagy nincs sikerélménye, a gyermek dacos, sőt akár hisztis is lehet. Az életkori 

sajátosságokat mindig figyelembe kell venni. Nem ugyanaz érdekli a három éves gyermeket, 

és az 5-6-7 éves gyermeket. Sőt az elvárás is teljesen más minden korosztálynál.  

Az alábbi ajánlást sem kell szigorúan betartani, fontos, hogy rugalmasan tudjuk kezelni. Egy 

területen belül egy- két tevékenységet célszerű egy napra időzíteni, és azokat sem szorosan 

egymás után, hanem  egész napra egyenletesen elosztva. 

 

Minden nap egy - egy mozgásos játék ajánlott! 

Hétfő: Környezetünkkel kapcsolatos tevékenységek, Mese 

Kedd: Matematikai tapasztalatszerzés, Barkácsolás 

Szerda: Mese, vers 

Csütörtök: Barkácsolás, Énekes játékok 

Péntek: A gyermek választott tevékenysége 

Gyermekek az online térben 
 

Megosztó téma ez mindenki számára. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a gyermeknek 

semmi szüksége arra, hogy a számítógép, vagy a tablet előtt üljenek, játékokat játszanak.  

Rengeteg gyermekeknek szóló weboldal, blog található, melyek által játszva fejlődnek. De ne 

feledkezzünk meg a legfontosabbról. A gyermek ezeket felügyelet nélkül ne használja. Ezzel 

nem azt mondjuk, hogy mellette kell ülni, és nézni mit csinál, de elérhető közelségben kell 

lennünk arra az esetre, ha a gyermeknek kérdése van, vagy esetlegesen segítséget igényel. 

Mi a helyzet a mesenézéssel? 

Elsősorban a gyermek életkorának megfelelő meséket nézzenek a gyermekek. Lehetőség 

szerint ne az egész napjuk szóljon arról, hogy mesét néz. Egy-két, a gyermek életkorának 

megfelelő mesenézéssel semmi probléma nincs. De itt is nagyon fontos, a mese 

kiválasztásának szempontja és az, hogy legyünk a gyermek közelében mesenézés közben.  

 

KEDVES SZÜLŐK! 



 AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT KÖVETKEZŐ ANYAGUNK TÉMÁJA: 

 HÚSVÉT 

 

IDŐSZAK: ÁPRILIS 6.-ÁPRILIS 17. /2 HÉT 

 

 

 

 

 

 

1.VERS, MESE, ANYANYELVI JÁTÉKOK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

MESÉK: 

 Lőrinc Pál: Három füles itt 

 Az öt tojás 

 A szegény ember állatai 

 Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról 

 Csukás István: A kelekótya kiskakas (mese) 

 Az aranyszőrű bárány (népmese) 

 Varga Katalin: A nyúl meg a káposzta (mese) 

 Jurij Druzskov: A nyuszi szarvacskája, mese itt 

 Csukás István: A sínen ül egy fehér nyúl – verses mese 

https://gyermekmesek.blogspot.com/2011/10/csukas-istvan-sinen-ul-egy-feher-

nyul.html 

https://oviselet.blogspot.com/2013/03/husveti-versek.html
https://egyszervolt.hu/estimese/ot-tojas-bukovinai-szekely-nepmese-20200312.html
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek/a-szegeny-ember-allatai
https://www.3szek.ro/load/cikk/90087/zelk_zoltan:_mese_a_legokosabb_nyulrol
https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/CSUKAS/csukas00617/csukas00623/csukas00623.html
https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/mesek/varazs-mesek/az-aranyszoru-barany
https://i.we2.hu/wp-content/uploads/2018/Varga_Katalin-Gogos_Gunar_Gedeon.pdf
http://mesemorzsa.blogspot.com/2012_04_01_archive.html#4648366291987217794
https://gyermekmesek.blogspot.com/2011/10/csukas-istvan-sinen-ul-egy-feher-nyul.html
https://gyermekmesek.blogspot.com/2011/10/csukas-istvan-sinen-ul-egy-feher-nyul.html


 A király nyulai (népmese) 

 A nyúlpásztor – rajzfilm (népmese) 

 Zelk Zoltán: A három nyúl, verses mese videón itt 

 Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi, mese itt 

 Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje, mese itt 

 

 

VERSEK, MONDÓKÁK: 

 Bús Ilona: Húsvéti tojás 

 Igyártó Zita: Az erdő ajándéka 

 Varró Dániel: Nyúl tavaszi éneke – vers, animáció 

 Csukás István: A sínen ül egy fehér nyúl – verses mese 

https://gyermekmesek.blogspot.com/2011/10/csukas-istvan-sinen-ul-egy-feher-

nyul.html 

 

LOCSOLÓVERSEK: 

 Locsolóvers, virtuális locsolkodással 1 

 Locsolóvers, virtuális locsolkodással 2 

 Locsolóvers, virtuális locsolkodással3 

 Válaszvers lányoknak 

 Jó reggelt, jó reggelt, 
Kedves liliomszál,  
Megöntözlek rózsavízzel, 
Hogy ne hervadozzál.  
Kerek erdőn jártam, 
Piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin, 
Mindjárt ideszálltam. 
Tessék hát rózsavíz, 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom! 

 

 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. 

 

 „Jó reggelt, Jó reggelt! Friss jó egészséget! 

Kérek a gazdától engedelmességet! 

https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#20
https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0&vl=hu
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_3uI6PhjQ
https://okosanya.blog.hu/2010/03/26/nyuszis_mesek_husvetra_a_fogfajos_nyuszi
https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=37199841&nid=6746823
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/
https://www.youtube.com/watch?v=DXLOU4LY2QY
https://gyermekmesek.blogspot.com/2011/10/csukas-istvan-sinen-ul-egy-feher-nyul.html
https://gyermekmesek.blogspot.com/2011/10/csukas-istvan-sinen-ul-egy-feher-nyul.html
https://www.husvetilocsoloversek.hu/index.php?l=36&edit=yes
https://www.husvetilocsoloversek.hu/index.php?l=37&edit=yes
https://www.husvetilocsoloversek.hu/index.php?l=39&edit=yes
https://idezet.zin.hu/koszonom-hogy-koszontottel-rozsavizzel-megontoztel-koszontelek-teged


Nemcsak a gazdától, egész családjától, 

Mert itt van egy rózsa, el akar hervadni! 

Tessék hát mondani, szabad e locsolni?” 

 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.  
   

Könyvajánló:  

 

- Zelk Zoltán: A három nyúl (verses mese) video, hangoskönyv 

- A pösze nyuszi és más történetek 

-  Tordon Ákos: A titokzatos tojásfestő 

https://www.3szek.ro/load/cikk/48196/tordon_akos:_a_titokzatos_tojasfesto 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

KAKUKKTOJÁS 

A gyermeknek ki kell találnia, hogy az elmondott szavak közül, mi nem illik oda. Mi a 

kakukktojás. 

Amíg ráérez a játékra, kezdjük egyszerűbb feladványokkal. Pl. alma, körte, kutya, barack 

Kérjük tőle, hogy a válaszát indokolja meg. A kutya, mert az állat. A többi gyümölcs. 

A kifejezéseket csoportosíthatjuk egy téma köré, pl. húsvét – tojás, karácsonyfa, nyúl, csibe. 

Ebben az esetben a kakukktojás a karácsonyfa, mert az a karácsonyhoz tartozik. 

 

KÖVÉREMBER, SOVÁNYEMBER 

Az arcüreg megtöltése levegővel, majd hirtelen kiengedjük, beszívjuk az arcunkat. Úgy 

engedjük ki a levegőt, hogy közben az arcunkat ütögetjük! A maradék levegőt küldjük át az 

egyik arc félből a másikba! 

TOLVAJNYELV 

Szavaknak csak a magánhangzóit ejtem. Mit mondtam? 

TALÁLÓSKÉRDÉSEK 

„ Miért nyúl a nyúl? ” (Répáért)  

„ Bárki kinyithatja, de senki be nem csukhatja! Mi az? ” (Tojás) 

„Fülem hosszú, bundám selymes, a farkincám pöttöm. Húsvétkor a gyereksereg, nagyon 

várja a jöttöm. Mi az? (nyúl) 

Még több találós kérdés: http://www.otthonifejlesztes.hu/segedanyag/talalos-kerdesek-

allatok  

MOND UTÁNAM! 

https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4
https://open.spotify.com/album/369PPWoHTQk2KVYEkX9WTa
https://www.pagony.hu/tapsolj-ugralj-kiabalj-a-posze-nyuszi-es-mas-tortenetek
https://www.pagony.hu/tapsolj-ugralj-kiabalj-a-posze-nyuszi-es-mas-tortenetek
https://www.3szek.ro/load/cikk/48196/tordon_akos:_a_titokzatos_tojasfesto
http://www.otthonifejlesztes.hu/segedanyag/talalos-kerdesek-allatok
http://www.otthonifejlesztes.hu/segedanyag/talalos-kerdesek-allatok


A felnőtt középen áll, a gyerek(ek) szembe/körülötte áll(nak). Miközben labdát dob a gyermeknek, 

halkan vagy hangosan mond egy szót. Aki kapta a labdát, ugyanúgy próbálja megismételni, ahogyan 

hallotta. (Pl.: labda, baba, csatazaj, sertepertél,  Konstantinápoly, szociálpolitika) A lényeg hogy minél 

nehezebb szó legyen, nem baj, ha a gyermek még nem érti a szót. 

 

  

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

MESÉK: 

 Szalai Borbála: Süni Samu, verses mese itt 

 A nyúlpásztor (népmese), videó itt 

 Nemes Nagy Ágnes: Nyúlanyó húsvétja, verses mese szövege itt 

 Döbrentey Ildikó: Húsvéti mese, szöveg itt                                                               

 Csukás István: Nyuszi mese, versike itt 

 A kiscsibe meg az öreg macska, népmese itt 

 A nyúl meg a sündisznó    https://www.nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mesek/a-

nyul-meg-a-suen 

   

 

VERSEK, MONDÓKÁK: 

 kiscsirkés mondókák itt 

 Pálfalvi Sándor: Húsvét itt 

 Ágai Ágnes: Húsvéti hívogató itt 

 Kiss Dénes: Tulipán, rövid vers itt 

 Bars Sári: Hímes tojás, vers itt 

 Végh György: Kleofás a didergő kistojás, vers itt 

 Pósa Lajos: Tavaszkor, szöveg itt 

 Ide figyelj nyuszi pajtás... 

(népköltés)   http://ovihobby.gportal.hu/gindex.php?pg=26358110&nid=4258171 

 

 

 

Locsolóversek : 

 Én kis kertész legény vagyok, Rózsavízzel locsolkodok. 

Úgy locsolom a lányokat, Mint kertész a virágokat. 

  

 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.  

http://mondokatar.blogspot.com/2011/03/szalai-borbala-suni-samu.html
https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0
https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=37366401&nid=6840946
https://mesemorzsa.blogspot.com/2015_04_03_archive.html#3781727792971092846
https://egyszervolt.hu/vers/nyuszi-mese.html
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/allatmesek/a-kiscsibe-meg-az-oereg-macska
https://www.nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mesek/a-nyul-meg-a-suen
https://www.nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mesek/a-nyul-meg-a-suen
http://mondokatar.blogspot.com/2009/03/kiscsirkes-mondokak.html
https://oviselet.blogspot.com/2013/03/husveti-versek.html
https://oviselet.blogspot.com/2013/03/husveti-versek.html
https://vers-online.webnode.hu/news/bars-sari-himes-tojas/
http://mondokatar.blogspot.com/2009/03/vegh-gyorgy-kleofas-didergo-kis-tojas.html
https://gyerekkucko.eoldal.hu/cikkek/versek/allatok/posa-lajos--tavaszkor.html
http://ovihobby.gportal.hu/gindex.php?pg=26358110&nid=4258171


A legszebbre most találtam,Hogy öntözzem, alig vártam 

 sok szép locsolóvers itt és itt 

 „Húsvét másnapján, 
mi jutott eszembe 
egy kis rózsavizet 
veszek a kezembe. 
Most hát kedves lányka 
kérlek szeretettel, 
hadd öntözzelek meg, 
egy kis szagos vízzel.” 

 „Van-e kislány itt a háznál? 

Jó reggelt kívánok! 

Megöntözném rózsavízzel, mint a kis virágot. 

Olyan szépek lesznek tőle, mint a kis tündérek, 

De ha lehet, cserébe egy piros tojást kérek!” 

 „Van e háznak rózsabokra,  

nyúljék élte sok napokra,  

hogy virítson, mint rózsaszál,  

megöntözném: ennyiből áll  

e kis kertész fáradsága,  

piros tojás a váltsága.” 

 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

TŰZ-VÍZ 

Szavakkal irányított kereső játék. Pl. húsvéti tojáskeresésnél is használható. 

Amíg messze van a keresett tárgytól hideget, amikor közeledik hozzá, meleget jelentő 

szavakat kell mondani. Ha távolodik fokozódik a hideg, ha közeledik nő a meleg. 

Pl. megfagysz; jégcsap nő az orrodra; langyos; meleg; forró, mint a tűz! 

  

SZÍVÓSZÁLAZÁS: Különböző vastagságú szívószállal változatos halmazállapotú anyagok 

fújása (víz, joghurt, gyűrt papír, homok, vattapamacs…) 

„SZÉLBESZÉD” – S BETŰ GYAKORLÁSA 

A családban mindenki szellővé változik, susogjatok egymással. (S betű hosszabb, rövidebb 

hangoztatása, halk, hangos.) Keljetek útra és fújdogáljatok körbe-köbe a lakásban. 

MOND UTÁNAM! 

A felnőtt középen áll, a gyerek(ek) szembe/körülötte áll(nak). Miközben labdát dob a 

gyermeknek, halkan vagy hangosan mond egy szót. Aki kapta a labdát, ugyanúgy próbálja 

megismételni, ahogyan hallotta. (Pl.: labda, baba, csatazaj, sertepertél,  Konstantinápoly, 

szociálpolitika) A lényeg hogy minél nehezebb szó legyen, nem baj, ha a gyermek még nem 

érti a szót. 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

https://www.citatum.hu/kategoria/Locsoloversek
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/24298/55_aranyos_locsolovers_es_husveti_versike_gyerekeknek


MESÉK: 

 A mezei nyúl és a sündisznó (népmese – link) 

 Bús Ilona: A húsvéti tojás (link) 

 Benedek Elek: A nyulacska harangocskája (link) 

 A kiskakas gyémánt félkrajcárja (népmese - link) 

 Trencsényi W. Imre: Kicsi fehér bárány (link) 

 Kovács Klára: Nagy a munka! (link) 

 Kovács Klára: Rozika tojást fest (link) 

 

 

VERSEK, MONDÓKÁK:  

 Devecsery László: Húsvéti hímes (link) 

 Gryllus Vilmos: Katicabogár („örökvers”) 

pettyes hátú 

katicabogár  

mutatóujjam 

hegyére mászik 

szárnyát bontva 

ide-oda száll 

de talán jön majd 

helyére másik 

pettyes hátú 

katicabogár… 

 Csukás István: Nyuszi mese 

Nyuszi, nyuszi, vígan játszik, 

csak a két nagy füle látszik. 

Hajnak óta ugrál sorba,  

rekettyébe, sombokorba. 

Estére már nem bokázik, 

iheg-liheg, lassan mászik, 

meg is eszik tíz-húsz morzsát, 

vizet iszik három dézsát. 

 Takáts Gyula: Kilenc nyúl 

Milyen bokor? 

Kökénybokor. 

Mint a fehér virágcsokor. 

Körülötte 

zöld vetésbe 

fénylő smaragdszín búzába 

kilenc nyúl fut karikába. 

 Hol jártál, báránykám? (népköltés) 

https://egyszervolt.hu/estimese/a-mezei-nyul-es-a-sundiszno-nepmese-20200314.html
https://drive.google.com/file/d/0Bwp61GKt0r62NTc3dFdxSHhTaHc/view
https://egyszervolt.hu/estimese/benedek-elek-a-nyulacska-harangocskaja-20180328.html
https://egyszervolt.hu/estimese/a-kiskakas-gyemant-felkrajcarja--nepmese-20090509.html
http://minden1ben.gportal.hu/gindex.php?pg=31762730&nid=6363241
https://drive.google.com/file/d/0Bwp61GKt0r62NTc3dFdxSHhTaHc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bwp61GKt0r62NTc3dFdxSHhTaHc/view
https://aprotappancs.blog.hu/2010/02/21/devecsery_laszlo_husveti_himes


Hol jártál, báránykám? 

Zöld mezőben asszonykám! 

Mit ettél, báránykám? 

Édes füvet asszonykám! 

Mit ittál, báránykám? 

Forrásvizet asszonykám! 

Ki vert meg, báránykám? 

Szomszédlegény asszonykám! 

Sírtál-e, báránykám? 

Sírtam biz én asszonykám! 

Hogy sírtál, báránykám? 

Ehem-behem asszonykám! 

Locsolóversek: 

Rózsa, rózsa, szép virágszál 

Szálló szélben hajladozzál 

Napsütésben nyiladozzál 

Meglocsollak: illatozzál. 

 

„Én kis kertész legény vagyok, 
Rózsavízzel locsolkodok. 
Úgy locsolom a lányokat, 
Mint kertész a virágokat.” 
 
„Azt hallottam, hogy e háznál,  
van egy elhervadt virágszál.  
Rózsavízzel megöntözöm,  
úgy feléled, csupa öröm.” 
 
 

ANYANYELVI JÁTÉK: 

KUTYA KERGETI A CICÁT 

 

Jelöljünk ki egy „haladási sorrendet” a játékosok között. 

Játékos 1: Kutya kergeti a cicát, vau, vau! 

Játékos 2: Cica kergeti a kecskét, miau, miau! 

Játékos 3: Kecske kergeti a… 

Így kergetik egymást az állatok, ami sokszor humorossá válik, különösen, ha kis állat kerget 

egy nagyot. 

Olyan állatokat válasszunk, amelyhez tudunk hangutánzást kapcsolni, esetleg ha nincs 

jellegzetes hangutánzója, meg lehet próbálni az utánzását. 

-CSIBEJÁTÉK: „csücsörítve csipegesd fel a magokat a tenyeredből!”   



 „SZÉLBESZÉD” – S BETŰ GYAKORLÁSA 

A családban mindenki szellővé változik, susogjatok egymással. (S betű hosszabb, rövidebb 

hangoztatása, halk, hangos.) Keljetek útra és fújdogáljatok körbe-köbe a lakásban. 

VATTAFÚJÁS 

A gyerekek az asztal körül helyezkednek el. Egy vattadarabot széthúzgálunk és az asztal 

közepére teszünk. Rajtra a gyerekek egymás oldalára próbálják átfújni. Lehet akár több 

darabot is. 

Variáció: építhetünk valamilyen pályát, ahol végig kell fújni a vattát és irányítani kell a 

fújásunkat. A vatta helyettesíthető valamilyen könnyen fújható tárggyal pl. ping-pong labda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.ÉNEK, ÉNEKES JÁTÉKOK, MONDÓKÁK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

DALOK, MONDÓKÁK: 

- Benn a bárány, kinn a farkas 

A gyerekek körbeállnak, egymás kezét fogva. Valaki a kör közepén áll, ő a bárány, 

valaki a körön kívül, ő a farkas. “Szabad vásár”-nál a kör kezeket felemelve kaput nyit. 

Ekkor a farkas kergetni kezdi a bárányt. “Hízik a bárány”-nál leengedik a kezüket. Ha a 

farkas és a bárány külön rekedtek, akkor várniuk kell a következő kapunyitásra. 

Ezeket a sorokat mindaddig ismétlik, amíg meg nem fogja a farkas a bárányt. 

- Én elmentem a vásárba 

- Beültettem kiskertemet  

- Közeleg a Húsvét… https://www.youtube.com/watch?v=O3OV-wg7sdA 

- Kellene kiskert… https://www.youtube.com/watch?v=hYQs4vJvJqQ 

https://www.youtube.com/watch?v=VHFqbI7VGcE
https://www.youtube.com/watch?v=0OarsX2IRnE
https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=O3OV-wg7sdA
https://www.youtube.com/watch?v=hYQs4vJvJqQ


- Április 1-e, halandzsa mondókák 

https://webovoda.blogspot.com/2012/02/halandzsa-mondokak.html 

- Hej tulipán, tulipán,… zene itt 

- hangutánzós, számolós, forma/színfelismerős, éneklős társasjáték, kreatívan 

alakítható, példa hozzá itt 

- Egy, már jól ismert dal vagy mondóka mondogatása, éneklése különböző 
hangulatokban (szomorúan, vidáman, álmosan, fáradtan stb.) 

- Egy, már jól ismert dal éneklése ritmusát tapsolva, utána csak a szánkat mozgatva 
tapsoljuk a ritmusát. 
 

 

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

- ZENE OVI - Jeles napok 2. - Ma van Húsvét napja 

https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI 

- Így tedd rá! Program: 

https://www.youtube.com/user/IGYTEDDRAofficial/videos?disable_polymer=1 

- Chopin: Áprilisi álom https://youtu.be/MxvUcVKf3AY 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

DALOK, MONDÓKÁK:  

 

- Nyuszi fülét hegyezi… (mondóka) és Hová mész te, kis nyulacska?... (dal), zene itt 

- Beültettem kiskertemet a tavasszal,… zene itt, a hozzá tartozó, min.4-5 játékostól 

játszható népi játék leírása itt 

- Iglice szívem,… zene itt 

- Bújj, bújj zöld ág,… a dal egyik verziója itt, másik verziója itt 

- Ma van húsvét napja,… zene itt 

- Lányok ülnek a toronyba,… zene itt 

- Parton ül a két nyúl,… zene itt 

- komatálazás szokásához Komatálat hoztam dal itt 

- hangszerkészítés egyszerűen: szívószál - duda, videó hozzá itt 

- népzenére lehet kígyózni, sarkot koppintani, forogni, bokát csapni, oldalra haladni, 

ritmikusan térdet hajlítani stb., táncházas gyerekzene hozzá itt  

- Ritmusok testrészeken: nem megszokott módon, tapsolva mutatunk be ritmust, 

hanem lábunkon, fejünkön, vállunkon, keresztbe tett kezünkkel stb. váltakozva. 

Ennek utánzása nagy odafigyelést igényel a gyermekektől, fejleszti a koncentrációt és 

megmozgatja a fantáziájukat. 

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

-  Balázs Árpád: Bodzavirág (Nemes Nagy Ágnes verse), zene itt 

https://webovoda.blogspot.com/2012/02/halandzsa-mondokak.html
https://www.youtube.com/watch?v=mxv2JAp9CUw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1097816157218313&set=pcb.4150186601661958&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI
https://www.youtube.com/user/IGYTEDDRAofficial/videos?disable_polymer=1
https://youtu.be/MxvUcVKf3AY
https://www.youtube.com/watch?v=u_YMAB0Abd8&list=OLAK5uy_kyA5gbXIWs30RwTPeWURvfI8ZIvqAu5vI&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=NUiQGwPo9Iw
http://csemadok.sk/szoveges-gyujtesek/beultettem-kiskertemet-a-tavasszal-5/
https://www.youtube.com/watch?v=023d5o1UEBo
https://www.youtube.com/watch?v=CrqT1MANEQI
https://www.youtube.com/watch?v=rlb1g8jKwJE
https://www.youtube.com/watch?v=O0Ddk3Cv8Go
https://www.youtube.com/watch?v=v3XBDNg3xeM
https://www.youtube.com/watch?v=9aS29rlLx2U
https://www.youtube.com/watch?v=HN03uPuOKoA
https://www.facebook.com/zenebatyu/videos/497696977562533/UzpfSTEwMDAxNTEzODA0MDQyOTpWSzo0MDY2NjM3NzMwMDE2ODQ2/?__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=MLyZxApf2fY
https://www.youtube.com/watch?v=6td7ecacZic


-  Muszorgszkij: Egy kiállítás képei, Csibék tánca, zene itt – meghallgathatjuk egyszer a 

teljes zenét, majd eljátszhatjuk, hogy mi vagyunk a kiscsibék, akik éppen kibújnak a 

tojásból, fantáziamozgás a zenére  

- Húsvét zenei link:  

- https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI&list=PLTdEYnecM3NZfFrTc-

GoMdzWvdkWW5V 

- Cophin: Áprilisi álom https://youtu.be/MxvUcVKf3AY  

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

DALOK, MONDÓKÁK: 

 Nyuszi ül a fűben…: http://www.gyerekdal.hu/dal/nyuszi-ul-a-fuben 

 Károlyi Amy: Hívjad a… https://www.youtube.com/watch?v=h-NYOEXWivo 

 Háp, háp, háp r-s https://www.youtube.com/watch?v=QkV5Kf-tEhQ 

 Töröm töröm (mozdulatokkal) https://www.youtube.com/watch?v=Nu7zuaMLP-I 

 Erre kakas, erre tyúk https://www.youtube.com/watch?v=8ezrtl-ABdg 

 Gyí, te fakó (lovagoltató) 

Gyí, te fakó, előre, 

vigyél ki a mezőre, 

virágokat szedegetünk 

aztán szépen hazamegyünk, hopp! 

Leírás: ültessük a kisgyermeket a lábunkra, ütemesen mondjuk együtt a mondókat és 

lovagoltassuk közben. A mondóka végén a hopp-ra emeljük vagy jobban ugrassuk meg. 

 Keze lába van neki (arcérintgető)  

Keze, lába van neki (testrészek érintése) 

Szeme, füle van neki 

Orra, szája van neki 

Itt szalad a kisnyuszi (megcsiklandozzuk a „kisnyuszit”) 

 Komatálat hoztam (link) 

Komatálat hoztam 

meg is aranyoztam 

koma küldte komának 

ha nem tartja magának 

visszaviszem azon az úton 

amelyiken hoztam. 

 Játék otthon is fellelhető tárgyakkal. Először megfigyeljük együtt melyik milyen 

hangot ad, majd felváltva megoróbáljuk kitalálni melyik hangot halljuk csukott 

szemmel (pl.:toll ki,- bekapcsolgatása, papír összegyűrése, két kanál összeütése, 

fedők összeütése stb.) Megbeszélhetjük azt is melyik milyen anyagból készült. 

https://www.youtube.com/watch?v=_HPtSftZ3b0
https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI&list=PLTdEYnecM3NZfFrTc-GoMdzWvdkWW5V
https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI&list=PLTdEYnecM3NZfFrTc-GoMdzWvdkWW5V
https://youtu.be/MxvUcVKf3AY
http://www.gyerekdal.hu/dal/nyuszi-ul-a-fuben
https://www.youtube.com/watch?v=h-NYOEXWivo
https://www.youtube.com/watch?v=QkV5Kf-tEhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nu7zuaMLP-I
https://www.youtube.com/watch?v=HN03uPuOKoA&list=OLAK5uy_l7VjhOm6-PLDJ9hzmFjCAfGNsDu8Kf1u0&index=76


 

ZENEHALLGATÁSHOZ: 

Szélről legeljetek (link) 

Hová mész te kisnyulacska? (link) 

Dúdoló - gyerekdalok (Youtube) 

 

 

 

 

 

 

3.BARKÁCSOLÁS, RAJZOLÁS, FESTÉS: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

- Húsvéti csomag 

- Tyúkos függő 

- Galaktikus tojás akrilfestékkel 

- Galaktikus tojás körömlakkal 

- tojásból kibújó csibe csipeszes verziója itt, milton kapcsos 

verziója itt 

 

 

Húsvéti bárány 

Eszközök: színes dekor papír, vatta 

színes ceruza, fekete zselés toll vagy 

vékony filctoll,stiftes ragasztó, olló 

 

Készítés menete 

https://www.youtube.com/watch?v=veYGnYad5bQ
https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ
https://www.youtube.com/channel/UC7JUfZ1KBsbAoU6s2Q7vH7Q/videos
https://jdaniel4smom.com/2014/04/easter-craft-bunny-themed-treat-bags.html
https://www.solebich.de/bild/kleine-h%C3%BChnerschar/101305
https://www.youtube.com/watch?v=-BkMUjtIVOg
https://www.facebook.com/groups/1166721330008515/wp/207914580557536/?entry_source=PERMALINK&ext=1584883806&hash=AeQK-3n0u7N1T0il
https://printkerblog.wordpress.com/2016/03/17/a-2016-os-husveti-kezmuves-palyazatra-erkezett-csibe-a-tojasban/


 Rajzoljunk egyszerű bárány formát a papírra, majd vájuk körbe ollóval! 

 Rajzoljuk meg a pofiját, színezzük, majd ragasztózzuk be alaposan a bárány testét és a 

vattából kisebb gombócokat gömbölygetve töltsük ki a beragasztózott részt!  

Tipp 

A hátuljára cellux-szal ragaszthatunk fonal akasztót, vagy hurka pálcát, attól függően, hogy 

akasztani vagy cserépbe szúrni szeretnénk díszünket. 

A pálcás változat bábozáshoz is remek! 

További felhasználható anyagok: pattogatott kukorica, fehér rizs, fehér fonál 

TOJÁSFESTÉS HAGYMAHÉJJAL 

Hozzávalók:10 db tojás,8-10 hagyma héja, 

nylon harisnya, 1 teáskanál só, 1 evőkanál, 

ecet, virágok, petrezselyem-, zellerlevél 

Elkészítése: 

Festés előtt a tojásokat alaposan mosd meg, 

majd óvatosan töröld szárazra! A harisnyát 

vágd akkora darabokra, hogy a tojásokat 

befedjék. A virágot, zöldségleveleket is 

érdemes leöblíteni, hogy jobban tapadjanak. Ezeket simítsd a tojásokra, majd szorosan húzd 

rájuk a harisnyát, a végeknél szorosan kösd át madzaggal vagy cérnával. 

A hagymahéjakat rakd egy nagyobb edénybe. Ha sötétebb, intenzívebb színt szeretnél kapni, 

érdemes többet beletenni, illetve lilahagyma héját is használhatod a festéshez. Pakold a 

tojásokat a hagymahéjra, és öntsd le annyi vízzel, hogy mindent ellepjen. Szórj a lébe sót, 

hogy ne repedjen a tojáshéj, és önts hozzá ecetet. 

Főzd a tojásokat a forrástól számítva 10-12 percig, majd húzd le a tűzről. Azt mindenképp 

érdemes megvárni, míg a lében kihűlnek a tojások. Ha szeretnéd, tovább is festheted. 

Amikor már szép a színük, öblítsd le hideg vízzel, szedd le a tojásokról a harisnyát majd a 

leveleket. Kend át mindegyiket zsírral, hogy szép fényesek legyenek. 

Tojásfestés hagymahéjjal média: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN6dgiLITAY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eN6dgiLITAY


TOJÁSFESTÉS TERMÉSZETES ANYAGOKKAL 

 

Fontos, hogy a tojásokat főzés előtt alaposan tisztítsd meg mosogatószerrel. Így zsírtalanítod 

őket, és egyenletesebben befogja majd a festék.  Minél tovább a lében maradnak, annál 

sötétebbek lesznek. Akár egy egész éjszakán át is áztathatod a tojásokat.  

Piros tojás 

3 cékla, apróra vágva 

4 csésze víz 

2 evőkanál ecet 

A hozzávalókat dobd egy lábosba, majd főzd 20 percig. Szűrd le, tedd a festéket egy 

edénykébe, és mehetnek is bele a tojások. 

Sárga tojás  

2 evőkanál kurkuma 

3 csésze víz 

2 evőkanál ecet 

Tedd egy edénybe a hozzávalókat, majd főzd 15 percig. Öntsd a festéket egy tálkába. Ne 

lepődj meg, ha kicsit pépes lesz. Áztasd benne a tojásokat. 

 

Kék tojás 

1/2 vörös káposzta, apróra vágva 

6 csésze víz 

2 evőkanál ecet 

1/2 kávéskanál szódabikarbóna 

A káposztát, a vizet és az ecetet forrald össze, főzd 15 percig. Szűrd le a festéket. Ha nem 

találod elég kéknek, add hozzá a szódabikarbónát. 

 

Barna tojás 

12 hagyma – vörös és lila vegyesen 

4 és 1/2 csésze víz 

3 evőkanál ecet 

https://anyanet.hu/wp-content/uploads/2016/03/lilahagyma.jpg


Távolítsd el a hagyma héját, dobd rozsdamentes fazékba, öntsd le vízzel, add hozzá az ecetet, 

forrald fel. Ha a víz lobog, rakd bele a tojásokat, és kis lángon főzd 10 percig. Ekkor vedd le a 

tűzről, fedd le, és hagyd a tojásokat a fazékban kihűlni. 

Zöld tojás 

1 csésze apróra vágott spenót 

1 evőkanál ecet 

Tedd a spenótot egy fazék forró vízbe, és főzd fél óráig, amíg a víz sárga-zöld lesz. Öntsd a 

színes folyadékot egy tálba, és add hozzá az ecetet. Tedd bele a tojásokat, és több órán 

keresztül hagyd a folyadékban. 

 

EGYÉBB ÖTLETEK: 

 

 

 

Ujjelenyomatos tojás 

 

Elképesztően egyszerű ötlet, mégis különleges lesz a végeredmény! A gyerekek lelkesednek 

ezért a technikáért. Fessétek be az egyik ujját, majd nyomja a megtisztított tojásokra. Utána 

formázzátok tetszőlegesen, készülhet belőle csirke, répa, nyuszi. 

 

Tojásfestés borotvahabbal 

 

Nagyon menő, és a gyerekek imádják! A borotvahabot nyomjátok egy tálba, öntsetek hozzá 

különböző színű ételfestéket, majd szívószállal keverjétek össze. Ha márványos, rakjátok bele 

a tojásokat. Jól forgassátok meg, és hagyjátok száradni két-három órát, majd töröljétek le a 

habot. 

 

Tojásból nyuszi 

 

Ezt a tojást sem kell festeni, csak a nyuszinak vágjatok fület és 

tappancsokat fehér és rózsaszín anyagokból, papírból, majd 

rögzítsétek a tojásra! Rajzoljatok a nyuszinak szemet, orrot, szájat. 



 
MAGYAROS MOTÍVUMOKKAL DÍSZÍTETT SZÍNEZŐ (link) 

MAGYAROS HÚSVÉTI AJTÓDÍSZ SZÍNEZŐ (link) 

MAGYAROS HÚSVÉTI SZALVÉTA- VAGY TOJÁSTARTÓ GYŰRŰ (link) 

 
 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

- tojásfestés hagyományos berzseléssel, videó róla itt 

- természetes színezőanyagok tojásfestéshez itt 

- modernebb változat: tojásfestés körömlakkal, lépésről lépésre itt 

- só-liszt gyurmából készíthetünk húsvéti fonott kalácsot, koszorút és egyéb 

játékfinomságokat, recept és képek itt 

- szintén só-liszt gyurmából színes dísztojások itt, további ötletek itt 

- a fonás, csomózás gyakorlásához és fodrászjátékhoz készíthető egy „sík baba”, ötlet 

itt 

- színezhető, egyszerű tojásos koszorú, nyomtatható sablonnal itt 

- népies színezhető tojásminták itt, itt, madár itt 

- egyszerű papír nyuszi bábozáshoz, példa itt  és itt, itt – készíthetünk birkát, csibét, 

embereket, a meséket is remekül eljátszhatjuk velük 

- tojást tartó csibe tojástartóból készítve itt, szintén tojástartós húsvéti állatkák itt 

- térbeli papírnyuszi, lépésről lépésre videó itt 

- tojásból kibújó csibe csipeszes verziója itt, 

milton kapcsos verziója ittegyszerű 

papírbárány itt – készíthetjük a bundáját 

papírgalacsinokból vagy vattából is 

- lógatható térbeli papírtojások itt 

- műanyag kanálból készíthető húsvéti 

állatkákhoz ötletek itt 

- fonalas technikával készíthető bárány itt, 

további ötletek itt és itt  

 

- HENGERNYUSZI/HENGERCSIBE 

- Kellékek: papír, rajzeszköz (színesceruza/filctoll, zsírkréta), olló, ragasztó 

- Ez a két kézműveskedés kiváló lehet a vágás gyakorlására. Fontos! Soha ne hagyjuk 

egyedül a gyermeket az ollóval. A kezdetektől tanítsuk neki az olló helyes használatát. 

Érdemes azt a két szabályt alkalmazni, hogy olló csak ülve lehet a kezében és akkor 

használhatja, amennyiben össze is gyűjti saját maga után a szemetet. 

- Nyomtatható nyuszi minta 

- Nyomtatható csibe minta 

- Az egyes részeket mi magunk is megrajzolhatjuk! 

http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti-tojasok.pdf
http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti-ajtodisz.pdf
http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/Husveti-gyuruk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-BiEparXq20
https://eletszepitok.hu/regimodi-tojasfestes/
https://femina.hu/husvet/husveti_tojas_koromlakk/
https://nassolda.receptneked.hu/2015/01/22/so-liszt-gyurma-sokeramia/
https://eletszepitok.hu/tojasgirland-sogyurmabol/
https://femina.hu/husvet/so-liszt-gyurma-diszek/
https://www.facebook.com/2308362645864159/videos/vb.2308362645864159/1129448290731897/?type=2&theater
http://krokotak.com/2016/03/easter-wreaths-templates/
https://www.facebook.com/piroshungary/photos/a.1567695076786720/2394373727452180/?type=3&theater
https://www.facebook.com/piroshungary/photos/a.1567695076786720/2139912019565020/?type=3&theater
https://www.facebook.com/piroshungary/photos/a.1567695076786720/2368389713383915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karacsonyimado/photos/pcb.2846748102070113/2846747108736879/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karacsonyimado/photos/pcb.2846748102070113/2846747902070133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karacsonyimado/photos/pcb.2846748102070113/2846747945403462/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karacsonyimado/photos/pcb.2846748102070113/2846747625403494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craftyteacup/photos/pcb.2766137073434265/2766135373434435/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/LogopedAncutaPetcu/videos/511996006412908/?v=511996006412908
https://www.facebook.com/groups/1166721330008515/wp/207914580557536/?entry_source=PERMALINK&ext=1584883806&hash=AeQK-3n0u7N1T0il
https://printkerblog.wordpress.com/2016/03/17/a-2016-os-husveti-kezmuves-palyazatra-erkezett-csibe-a-tojasban/
http://krokotak.com/2020/03/spring-sheep-craft-for-kids/
http://krokotak.com/2015/03/3d-paper-eggs/
http://krokotak.com/2015/03/five-spring-ideas-from-plastic-spoons/
https://www.facebook.com/Kreandi/photos/pcb.1548367255338688/1548366752005405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kreandi/photos/pcb.1548367255338688/1548366318672115/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kreandi/photos/pcb.1548367255338688/1548366342005446/?type=3&theater
http://print.krokotak.com/p?x=c8d1587f4b8541c28f5031250a5a3ded
http://print.krokotak.com/p?x=8bf1e6e7f59947a8aac407ceb64e9b07


- Elkészítés: Amennyiben fehér lapon van a minta, kérjük meg a gyermeket, hogy 

színezze ki kedve szerint. A nyuszi nem csak fehér lehet, de szürke, barna is akár. 

- Mindkét állat esetében a fejen és a testen gyakorolhatja legegyszerűbben a gyermek 

a vágást. Vágjuk neki körbe külön-külön a téglalapokat, hogy az egyéb részekbe ne 

tudjon belevágni. Mutassuk neki a helyes ollótartást és segítsük őt, hogy megfelelően 

fogja a papírt. (Hipp-hopp belejönnek majd!) Nem baj, ha a széle egyenetlen marad, 

nem pontosan a vonal mentén halad. Idővel fejlődik. 

- A szülő vágja ki a precízebb formákat. 

- Ragasszuk össze a részeket, segítsük őt, hogy mi után mi 

következik és hogy lehet a téglalapokból hengert formálni. 

 

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

PAPÍRTOJÁS FÜGGŐ 

Kellékek: papír, színescerzuza/filctoll, ragasztó, olló 

Az alábbi mintát testhálót kell megrajzolni/kinyomtatni. 

Nyomtatható sablon itt.  

Elkészítés: A gyerekek a tojás felületét bármilyen módon díszíthetik, színezhetik. Vagy 

történhet eleve színes papírra az alkotása. Esetleg apró tépett papírdarabokat is 

ragaszthatnak rá. 

Mivel kiscsoportosként még nem jellemző, hogy pontosan tudnak vágni, így javaslom, hogy a 

szülő vágja ki a formát. A hajtogatásban és ragasztásban tudnak segíteni. Ha elkészült a tojás, 

akár fonallal, szalaggal ki is függeszthetjük. 

BUBORÉK BÁRÁNY 

Kellékek: buborékfólia, ecset, fehér festék, (fekete/barna) papír, ragasztó, olló 

Mostanában többet kell rendelnünk online, így talán lehet, hogy van elfekvőben otthon 

buborékfólia. 

Elkészítés: Vágjunk ki egy „bárány alakú” darabot a buborékfóliából. Míg a gyermek ezt 

fehérre festi, addig kivághatjuk a bárány fejét és lábait. Ha megszáradt a bárány teste, akkor 

ragasszuk rá a fejét és alá a lábakat. Rajzoljunk/ragasszunk neki szemet. 

A buborékfólia helyettesíthető más felülettel is vagy pl. lehet az a bárány teste, hogy 

rizsszemeket ragasztunk papírra. De a gyapjú puhaságát legjobban a vatta adja 

vissza. 

Forrás 

Ragasszuk össze a részeket, segítsük őt, hogy mi után mi következik és hogy 

lehet a téglalapokból hengert formálni. 

NYUSZI NYOMDA 

http://print.krokotak.com/p?x=cab626beec594e5188b98ac88a06eb6c
https://hu.pinterest.com/pin/455285843584260482/


Kellékek: 3 db WC papír guriga, ragasztó, festék, papír, (rajzeszköz) 

Elkészítés: A WC papír gurigákat a képen látható módon kell összeilleszteni. 

A gurigák szélét festékbe mártjuk és nyomdázhatjuk is a nyuszicsaládot! Használjatok 

többféle színt. 

Ha megszáradt a festék készítsétek el a nyuszik fejét. Lehet mérges, szomorú és vidám nyuszi 

is. Akár testet is rajzolhattok nekik. 

Forrás 

MINTÁS TOJÁS FÜLTISZTÍTÓVAL 

Kellékek: papír, olló, festék, fültisztító 

Elkészítés: Vágjunk ki tojásformát a papírból. 

Készítsünk a gyermeknek festéket és annyi pálcikát, ahány szín van. Kérjük meg, hogy ne 

keverje a színeket és ugyanazt a pálcikát csak egy festékbe mártva használja. Kedve szerint 

díszítse a tojást. 

 

Legyél te is nyuszi húsvétkor! 

Ez nem is a 
klasszikus 
nyuszifül, 
hanem itt a 
nyuszi kis 
arcát is 

megrajzolhatjátok. 

Húsvéti nyuszi maszk  

Húsvétra akár maszkot is készíthetsz, amihez csak egy papírtányérra lesz szükséged! 

Vágd ki a tányér belsejét. Majd ragassz rá egy másik tányérból két fület. Oldalt tegyél rá 
hatalmas nyuszi bajszokat, s hogy egyszerűbb legyen megtartani, alulra egy hurkapálcát 
ragassz. 

Máris indulhat a húsvéti tojás keresés! 

https://hu.pinterest.com/pin/455285843584260475/


 

4.MOZGÁSOS JÁTÉKOK SZABADTÉREN ÉS/VAGY 

SZOBÁBAN: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek)  

- Váltóversenyek: 

- Páros lábon szökdelés a bójáig, futás visszafelé. 

- Pókjárás, ölben plüsnyuszi, visszafelé futás. 

- Nyusziugrás oda-vissza 

- Kanálba tojást rakunk, és ezt egyensúlyozzák végig a pályán 

- Répagyűjtés (annyi répát teszünk a bójához, ahány gyerek van a csapatban, és 

egyesével át kell hozzák a kiindulóhelyhez) 

- UGRÓISKOLA 

Lakásban vagy udvaron is játszható. 

Ha udvaron, akkor krétát javaslok a felrajzoláshoz. A lakásban ragasztószalaggal, 

főként maszkolószalaggal érdemes – mert ez utóbbi könnyen eltávolítható. 

A hagyományos ugróiskolán túl sokféle formát lehet készíteni (ötletek). 

 Variációk: 

- Egyszerűn ugráljunk végig, ahogy jól esik. 

- Dobjunk kavicsot a mezőkre. Ahová esett a kavics, addig el kell ugrálni, felvenni 

majd visszaugrani az útvonalon. (Ha nem esik egyik mezőre sem, arra a mezőre kell 

ugrani, ahonnan fel tudja venni a játékos.) 

 Keresd a formát!Ragasztószalaggal ragasszunk a padlóra különböző formákat kicsit 
nagyobb méretben (lehet betűket vagy számokat is). A gyermek válassza ki a neki 
legjobban tetszőt. Innen indul a játék. Mi mondjuk neki, hogy melyikhez kell eljutnia, 
különböző mozgásformákkal. Például: Ugrálj el a háromszöghöz! Pókjárással menj a 
négyzethez! Békaugrással ugrálj a körhöz! És így tovább. Egyéb mozgásformák is 
lehetnek: rákjárás, nyusziugrás, törpejárás, óriásjárás, futás, egy lábon ugrálás. 

 Egyensúlyozd a lufit! 
Feküdjön a gyermek a hátára, és emelje fel mind a két lábát a magasba. Helyezzük a 
lufit a talpaira. Ebben a helyzetben próbálja meg egyensúlyozni a lufit, hogy az ne 
essen le. Komoly koncentrációt igénylő feladat. 
 
 
 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=hopscotch&eq=hops&etslf=3959&term_meta%5b%5d=hopscotch%7Cautocomplete%7C0


 FALRA LABDA! 
  
Falra labda dobálása különböző módon ismételve, számolva. Lehet egyedül is, vagy 
többen, akár versenyezve. Variációk: két kézzel, egy kézzel, ugrálva, fordulva, 
pattintva... Aki leejti, kiesett. 

 Vitamintorna - Tér-irány fejlesztés-Házikó 

https://www.youtube.com/watch?v=X-7UB8dHFjU 

 

 Levezetés a torna végére:  

relaks i integracja 

https://www.youtube.com/watch?v=sXFf3gOHBkQ 

  

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

- húsvéti „mozgáskotta”: papírból készítünk nagy színes ábrákat, ezekből sort 

alkothatunk a földön, melyen végig kell haladni, minden ábrához egy mozgást társítva 

pl. tojás – leguggolni, picire összegömbölyödni, csibe – páros lábon szökkenni ötöt, 

karral oldalt verdesni, nyuszi – az ábrát nyusziugrásban át kell ugrani, gólya – fél 

lábon állni, míg ötig számolunk stb. 

- hasonló készíthető társasjáték formában, dobókockával dobunk és haladunk a 

mezőkben, a mezőkben egy-egy ábra, melyhez mozgást vagy kis feladatot társítunk 

(pl.  sasmadár: nyújtott karral tapsolni magunk előtt, magunk fölött és magunk 

mögött) 

- gyerekdalos, zenés gimnasztika, videó itt 

- egyensúlyózós, mászós akadálypályát alakíthatunk ki a lakásban, a bútorokat is 

bátran használni lehet, a biztonságra figyelve, extrém példa rá itt 

- tojásgurító ügyességi játék: főtt tojással vagy golyókkal, egyedül és többen 

versenyszerűen is játszható, kijelölünk egy tárgyat (pl. kisebb játék  a földön), és cél, 

hogy ahhoz minél közelebb gurítsuk a golyókat 

- Tornázz a plüssöddel sorozat videói, például ez 

- egyensúlyozó pálya tojással: egy kanálban kell vinni a tojást, és úgy végigmenni a 

pályán pl. szlalomozni, párnákon lépdelni, asztal alatt átbújni 

- Átkelés a folyón: Párnákból vagy plüss állatokból építsünk egy hidat, vagyis egymás 
után tegyük le őket. Plüssök talán azért jobbak, mert jobban kell rajta egyensúlyozni. 
A feladat, átkelni a hídon úgy, hogy ne essen bele a „vízbe”. 
Úgy is játszhatjuk, hogy csak kettő párnát vagy plüsst adunk a gyermeknek. Az 
egyiken áll, a másikat maga elé helyezi. Majd lép egyet, felveszi a másikat, és most azt 
helyezi maga elé. Így kell például eljutni a konyhából a nappaliba. 
  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X-7UB8dHFjU
https://www.youtube.com/watch?v=sXFf3gOHBkQ
https://www.facebook.com/csikyszinhaz/videos/vb.163514413675631/221162102326512/?type=2&theater
https://www.instagram.com/p/B-CypTJjdwO/
https://www.youtube.com/watch?v=Hk1LaP_rjGk&fbclid=IwAR0Dl23ZOZQtrnp423RPXF2vPMEygBMTA0jrKTGr0jxJwYu1jC_fDbidfFo


Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 

- Páros lábon szökdelés megjelölt tárgyig – akár igazi/rajzolt répa hordozása közben 

- Vidd a nyuszit! Pókjárás, ölben plüssnyuszi eljuttatása „biztonságos helyre”. 

- Nyusziugrás vakondtúrások megkerülésével (vakondtúrás lehet zokni, ruhakupac).  

- Répagyűjtés – répák szétszórása és összegyűjtése kijelölt helyre. Ötlet: mosnivaló ruha 

szétszórása, nyuszik pedig gyűjtsék össze és nyusziugrásban vigyék el a mosógéphez, vagy a 

kosárba. 

 KIS KANÁL: Kijelölünk egy játékvezetőt. A vers elmondása után a játékvezető 

valamilyen mozdulatot végez. Ezt kell utánoznia a többieknek. Cserélgessük a 

játékvezető szerepét, adjunk lehetőséget a gyerekeknek, hogy ők is találjanak ki 

mozdulatokat, mulatságosakat is. Akár egy helyben állva, de lehet az is egy feladat, 

hogy elszaladunk a szekrényhez és vissza. 

Kis kanál, nagy kanál, 

zöld erdőben kis madár, 

minden gyermek így csinál. 

 

 HÚSVÉTI DOBÓKOCKA: Készítsétek el az alábbi dobókockát (link) vagy csak 

készítsetek kártyákat. Dobjatok a dobókockával vagy húzzatok 

egy kártyát. Hajtsátok végre a kockán lévő mozgásos feladatokat. 
 
 

 MÁTYÁS KIRÁLY PARANCSÁRA: A kijelölt király mondja a 

parancsokat: Mátyás király parancsára ugorj hármat! vagy 

Mátyás király parancsára szaladj a szobádba! Ilyenkor a 

résztvevőknek végre kell hajtania a parancsokat. De ha csak 

annyi hangzik el, hogy Ülj le egy székre! – tehát nem Mátyás 

király parancsolja -, nem szabad végrehajtani a parancsokat! 

 

 

 PÓKHÁLÓ: Ragasztószalaggal ragasszunk csíkokat az ajtófélfa közé, mintha beszőtte 

volna a pók. Újságpapírból gyúrjunk kis labdákat (jól össze kell gyűrni, mert ha 

szellősebb, nehezebben repül). A gyermek álljon a pókháló ragasztós oldalával 

szemben és dobálja a papírlabdákat a hálóba úgy, hogy odaragadjon.  

 

 ÉRD EL A LUFIT! Akasszunk fel lufikat a lakásban olyan magasra, hogy a gyermek ne 
érje el, csak ha felugrik. A kicsiknek elég, ha csak ugrálniuk kell, hogy megérintsék a 
lufikat. A nagyobbaknak viszont adhatunk a kezükbe egy vastagabb tűt, és a cél az, 
hogy kilyukasszák a lufikat. 
 

 

 

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/56830059_2128512247270199_7048397076287193088_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQnemHtyNbbLwxlyUQbUJJe6t_9hQgtULfrzrUJjYKhF5hVhDFiNPPYEcf7PAE9tvWhY12fF-e82mTUzRDSQdv0O&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=7&oh=fb2ace2f793b66fda4657465270d114c&oe=5EA1FD47


 

 

5.KÖRNYEZETÜK MEGISMERÉSÉT ELŐSEGÍTŐ 

JÁTÉKOK, MATEMATIKAI JÁTÉKOK: 

 

Korosztály: nagycsoport (5-7 évesek) 

 

 Beszélgetés a húsvéti néphagyományokról, népszokásokról(zöldágjárás, 

villőzés) – csibe, bárány születése, tojásfestés, locsolkodás szokásáról, 

jelentéséről 

Kapcsolódó média: 

Húsvéti népszokások: 

https://www.okosjatek.hu/husveti_nepszokasok 

 ismerkedhetünk a tojás tulajdonságaival, érdekes kísérletek például (szigorúan szülői 

felügyelettel): 

o tojásáztatás ecetbe, videó hozzá itt 

o főtt tojás belevarázslása az üvegbe, videó itt 

o főtt vagy nyers tojás? – pörgetéssel megmondjuk!, videó itt 

 húsvéti témájú feladatlapok a sorrendiség, alaklátás, számlálás stb. gyakorlásához itt 

 a szimmetria és a sorozatok is remekül elsajátíthatók a tojásmintákon keresztül, 

néhány példa itt, itt és  itt 

 Nyuszis számoló: nyomtatható, vagy megrajzolható alappal. Tegyünk annyi gombot a 

nyuszi kabátjára, ahányat dobtunk két dobókockával. 

Ha többen játsszák: nyomtassunk/rajzoljunk annyi alaplapot ahányan játszunk. Kinek 

gyűlik össze leghamarabb 10 gomb? De pontosan annyi!– egy dobókockával 

 gyorsasági tojáskereső játékhoz nyomtatható minta itt: nyomtatás után kivágjuk a 

négyzeteket egyesével, a színes tojásokat szétterítjük az asztalon, majd húzunk egy 

színkombinációt és egy színtelen tojást. Az a cél, hogy minél előbb megtaláljuk a 

tojásuk közül a megfelelő színű és mintájút. Egyedül és többen is játszható. 

https://www.okosjatek.hu/husveti_nepszokasok
https://hir.ma/kulfold/szines-hirek/igy-kell-gumi-tojast-kesziteni-video/444061
https://keptelenseg.hu/keptelenseg/hogyan-tegy-be-egy-tojast-egy-uvegbe-22720
https://www.youtube.com/watch?v=p9ce7moaFLM
http://www.preschoolactivities.us/free-printable-easter-worksheet-for-kids/
https://i.pinimg.com/originals/1d/de/78/1dde78861d55012b9a7c2d3aac9f27a2.jpg
https://www.jumpstart.com/common/mirror-eggs-view
https://gymnasium.dietsplan.site/2019/10/03/01/21/43/5821/kindergarten-kigaportal-osterei-beschweren-und-paint-svg/vorschule-kindergartens/admin/
https://jdaniel4smom.com/2018/03/counting-the-buttons-on-peter-rabbits-jacket-activity.html
https://i.pinimg.com/originals/bc/00/a0/bc00a0ad1bfca0a8b47418214f159974.png


 

 

 

Korosztály: középső csoport (4-5 évesek) 

 beszélgethetünk, képeket nézegethetünk a húsvéti népszokásokról, jelképekről, 

dalokkal eljátszhatjuk a régi szokásokat pl. zöldágjárás, locsolkodás, tojásfestés, 

komatálazás – ismertető leírás itt vagy itt 

 hagyományos húsvéti szokásokról egy videó itt 

 szép számolós tavaszi színező, számképpel itt (lapozható, 6-os számrendszerben) 

 tojáskeresés: elrejtünk egy tojást (vagy egyéb előre megbeszélt tárgyat) a lakásban, 

egy gyerek keresi a hallott utasítások alapján pl. lépj előre három óriáslépést, fordulj 

jobbra, tyúklépésben lépj tízet stb. 

 geometriai formás tojásdíszítés, színezhető és színes sablon hozzá: többen is 

játszhatjuk, ha mindenkinek nyomtatunk egy tojást, és vagy dobókockát is készítsünk 

hozzá, vagy csukott szemmel húzhatunk a formák közül, cél minél előbb kidíszíteni 

teljesen a tojásunkat 

 színezhető memóriajáték, sablon itt, egy másik nyuszis memóriajáték itt: a tojásokat 

különböző színűre színezzük (de mindegyiknek legyen párja) – lehet szín szerint 

sorozatokat is kirakni a képekből 

 háziállatok és kicsinyeik párosító itt, árnyékkereső itt 

 gyorsasági tojáskereső játékhoz nyomtatható minta itt: nyomtatás után kivágjuk a 

négyzeteket egyesével, a színes tojásokat szétterítjük az asztalon, majd húzunk egy 

színkombinációt és egy színtelen tojást. Az a cél, hogy minél előbb megtaláljuk a 

tojásuk közül a megfelelő színű és mintájút. Egyedül és többen is játszható. 

 egyszerűbb húsvéti sudoku, nyomtatható innen 

 ismerkedhetünk a tojás tulajdonságaival, érdekes kísérletek például (szigorúan szülői 

felügyelettel): 

o tojásáztatás ecetbe, videó hozzá itt 

o főtt vagy nyers tojás? – pörgetéssel megmondjuk!, videó itt 

 Tojások számlálása, válogatása, szétosztása. Kinek jutott több, kevesebb, ua.  

 

 

Korcsoport: kiscsoport (3-4 évesek) 

 Beszélgessünk húsvét kapcsán: a nyusziról, tyúkról, bárányról, tojásról 

 Beszélgethetünk a háziállatokról és kicsinyeikről 

 Készítsünk nyuszi fészket! 

 Tojások felhasználásának módjairól való beszélgetés, közös főzés 

http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/pdf/09HusvetiNepszokasok.pdf
http://debrecen.imami.hu/husvet/husveti-nepszokasok-viragvasarnaptol-fehervasarnapig
https://www.youtube.com/watch?v=mKQgJPEP2tY
https://www.facebook.com/MyLovelyIllustrations/photos/pcb.2623592837762927/2623585734430304/?type=3&theater
https://www.kidsweb.de/ostern/osterei_formen_spiel/osterei_wuerfelspiel_einfarbig.pdf
https://www.kidsweb.de/ostern/osterei_formen_spiel/osterei_wuerfelspiel.pdf
https://www.kidsweb.de/ostern/oster_legespiel/oster_legespiel.pdf
https://www.kidsweb.de/ostern/osterhasen_legespiel/osterhasen_legespiel_ausmalen.pdf
https://www.facebook.com/Carmen.Vilcelean/photos/pcb.749642195565752/749633608899944/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Carmen.Vilcelean/photos/pcb.749642195565752/749633692233269/?type=3&theater
https://i.pinimg.com/originals/bc/00/a0/bc00a0ad1bfca0a8b47418214f159974.png
https://www.eviminaltintopu.com/wp-content/uploads/2016/05/okul-%C3%B6ncesi-%C3%A7ocuklar%C4%B1-i%C3%A7in-sudoku-oyunu.bmp
https://hir.ma/kulfold/szines-hirek/igy-kell-gumi-tojast-kesziteni-video/444061
https://www.youtube.com/watch?v=p9ce7moaFLM


 Tojáskeresés: elrejtünk néhány tojást a lakásban „húsvéti nyuszi is elrejtheti”, a 

gyermek pedig megkeresi. Adhatunk hozzá egy kosárkát is, amiben gyűjti majd a 

tojásokat 

 Tojásszámlálás: „Mennyi tojást sikerült megtalálnod?” Lehetnek több színűek a 

tojások, ekkor szétválogathatja színek szerint is. 

 GYŰJTÖGETÉS MÁSKÉPP: 

Válasszunk ki egy színt. Pl. piros, mint a tulipán; sárga, mint a nárcisz, vagy ha van 

otthon virág, akkor annak a növénynek a kijelölésével 

 Feladat: meghatározott színű dolgok gyűjtése. Fontos! Figyelmeztessük a gyermeket 

arra, hogy jegyezze meg, mit, honnan vett el, mert a végén majd neki kell megtalálni 

az elhozott dolgok helyét is, visszapakolnia. 

 Variációk 

helyszín behatárolása (csak a hálószobából gyűjts) 

 MILYEN ÁLLAT VAGYOK? 

Írjunk körül egy a gyermek által ismert állatot. Ki kell találnia, hogy milyen állatra 

gondoltunk. Ha lehetséges utánozzuk a hangját, járását. 

Beszélgessünk az állatokról, nézzünk róluk képeket, videókat, hallgassuk a hangjukat, 

idézzük fel az élményeinket vele kapcsolatban, ha vannak. 

 HOL LAKIK A NYUSZIKA? 

Gyermek kimegy a szobából. Ő lesz a róka. Amíg kint van, egy nyuszi plüss állatot 

elrejtünk a szobában. Bejön a róka és megkérdezi: „Nem tudod, hol lakik a nyuszika?” 

A megkérdezett szemével és fejével jelezhet abba az irányba, amerre a nyuszi van. Ha 

nem talál rá a nyuszira, „hoppon marad”. 

 

 

 

 

ÉS A VÉGÉRE………… 

 

EGY KIS HÚSVÉTI MEGLEPETÉS MESE  

 

FOGADJÁK SZERETETTEL! 

 
https://wetransfer.com/downloads/e33c39b33939b2f3949273077edc365020200401101017/f

cd1e26a9d904ec2b97f4a1d9f9d157020200401101017/672d17 

https://wetransfer.com/downloads/e33c39b33939b2f3949273077edc365020200401101017/fcd1e26a9d904ec2b97f4a1d9f9d157020200401101017/672d17
https://wetransfer.com/downloads/e33c39b33939b2f3949273077edc365020200401101017/fcd1e26a9d904ec2b97f4a1d9f9d157020200401101017/672d17


 

Ezúton szeretnénk MINDEN  

CSALÁDNAK 

 örömökkel teli, kellemes 

 húsvéti ünnepeket Kívánni! 

 

SZEntimrevárosi óvoda minden dolgozója 
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