
Kedves Szülők és gyerekek!       

 

A tavasz beköszöntéről egyből eszünkbe jut a Húsvét. A házat
feldíszítjük szépen festett tojásokkal, barkákkal és
aranyágakkal. A gyerekeknek az ünnep legizgalmasabb része
mégis az, amikor a kertben, a szépen zöldülő fűben
megkereshetik az elrejtett apró ajándékokat. Nyusziék
gondjára a segítség hamar meg is érkezett, úgyhogy
izgalomra semmi ok, a tojások készen lesznek időben.
Minden évben lelkes kis tojásfestők lesznek, mert Húsvét táján nincs is annál nagyobb 
élvezet, mint a tojásokra szép színes ruhát varázsolni, pláne akkor, ha a húsvéti nyúlnak is 
köze van hozzá. Márpedig köze az van, legalábbis a tudomány mai állása szerint. Én minden 
évben izgatottan keresem azokat az embereket, akik látták már a húsvéti nyuszit, például 
munka közben, netalán tán beszéltek is vele, de eddig még senki sem jelentkezett. Talán az 
idén. Én mindenképpen résen leszek, hátha sikerül meglesnem. Addig viszont fogadjuk el, 
hogy húsvéti nyúl van, és kész, és tojásokat fest. Bizonyíték minden évben adódik, 
hátrahagyott nyomai erről tanúskodnak. Ott van például a sok finomság, amit mindig elrejt a 
bokrokban a gyerekeknek, főleg azoknak, akik nagyon szorgosak.

Beszélgessünk a népi szokásokról, hagyományokról, locsolkodásról a gyerekekkel.

Kellemes húsvéti készülődést kívánunk!

Viol és Dóri



                                            Április 6-9. 

                                              Húsvéti készülődés

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
Kézműves
foglalkozás

Izgő-mozgó Irka-firka Mese, bábozás

Izgő-mozgó Zengő-bongó Izgő-mozgó Izgő-mozgó
Zengő-bongó Zengő-bongó Zengő-bongó

Hétfő
Kézműves foglalkozás Egyszerű, könnyen elkészíthető ötletekkel állok most elő.

Amikre ezekhez szükség lesz az wc-papír guriga, vízfesték vagy 
bármilyen színező eszköz, ha van
színespapír, ragasztó, ruhacsipesz.

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.auchan.hu/termekek/reszletek/otthon-haztartas-kert-auto/dekoracio-1/nyuszifej-lampion&psig=AOvVaw0IQ-I882zDywpzyUFZGEsc&ust=1585740565447000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjJ5JvOxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://jaszkarajeno.asp.lgov.hu/kezmuves-kor-jaszkarajenon&psig=AOvVaw2ebTFE62LRp36P5ctov0Zz&ust=1585747109000000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCSrMDmxOgCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/3263/egyszeru-husveti-nyuszi-nyomda-wc-papir-gurigabol-gyerekeknek&psig=AOvVaw1VJ6JEQYsgNsD4Q4ext8lR&ust=1585742197781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjb_q_UxOgCFQAAAAAdAAAAABAL


http://onelittleproject.com/peekaboo-clothespin-eggs/


Izgő-mozgó Tojáskeresés
Lehet játszani a lakásban, vagy akár
az udvaron. Elrejthetünk tojásokat,
csokit, cukrot is. Játék közben
próbáljuk motiválni őket, merre
keresgéljenek, vagy viccesen is
lehet, pl. Ott szaladt a nyuszi, arra
keresd! Ha a tesó is játszana,
versenyezhetnek is, ki talált többet. 
 

Zengő-bongó Bidres-bodros bárány,
szalag van a lábán.
A nyakában csengő,
vezetgeti Gergő.
Úgy sétál a bárány,
mint egy kis királylány.
Gergő se akárki! Ő meg a királyfi.
S kincse, királysága: kicsi báránykája.

https://o.keywordstr.com/osterhasen-basteln-leicht-gemacht-25-suse-osterhasen-bastelideen/
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://nagybetuselet.cafeblog.hu/2017/04/20/meddig-jo-a-husveti-szines-tojas/&psig=AOvVaw0Ds80ww0EmcZ6-Ds_lmM0u&ust=1585746006100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDf6LPixOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Kedd
Izgő-mozgó  LÉPEGETŐK:

Jár a baba, jár,
mint egy kismadár,
holnapután a kert alatt
lepkét is fog már.

Menjünk, menjünk, mendegéljünk,
Míg sűrű erdőbe érünk,
A fák között mókus ugrál,
Az árokban nyuszi bujkál.

Erre kakas, erre tyúk,
erre van a gyalogút.
Taréja, taréja,
ugorj a fazékba!
Hopp!

Nézzétek csak, emberek!
Nagy csizmában kisgyerek.
Komoly képpel lépeget,
hátrafelé nézeget.

Erdő szélén házikó (háztetőt formálunk a kezünkkel)
Ablakában nagyanyó (állunkat kezünkre helyezzük és körbenézünk)
Lásd egy nyuszi ott robog (ujjainkkal nyuszi ugrálást imitálunk)
Az ajtaján bekopog (kopogunk)
Kérlek segíts énrajtam! (kérlelésre tesszük tenyerünket)
A vadász a nyomomban! (pisztolyt formálunk kezünkkel)
Gyere nyuszi sose félj, (intünk magunk felé)
Megleszünk mi kettecskén! (tapsolunk ritmusra)

Zengő-bongó -  Hol jártál báránykám?
– Zöld mezőben asszonykám
– Mit ettél báránykám?                                    
– Édes füvet asszonykám.
– Mit ittál báránykám? 
– Forrásvizet asszonykám.
– Ki vert meg báránykám?
– Szomszéd legény asszonykám.
– Mivel vert báránykám?
– Fütykösbottal asszonykám.
– Sírtál-e báránykám?
– Sírtam biz én asszonykám.
– Hogy sírtál báránykám?
– Ehem-behem asszonykám.

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://aprohirdetesingyen.hu/egyeb-haszonallat/3154637/birka-barany&psig=AOvVaw1l34c-OfQBeA34as2fyARQ&ust=1585741044101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD9n_rPxOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Szerda
Irka-firka

Készítsünk krumpli nyomda segítségével színes tojásokat!
A nyers burgonyát vágjuk ketté, és próbáljunk mintákat kivágni belőle. 
Ezek után a gyerekek meg is festhetik a színeket, vagy festékbe is 
márthatják és kezdődhet a húsvéti színes tojások nyomdázása.

Izgő-mozgó Nyuszi fülét hegyezi,
nagy bajuszát megpödri,
répát eszik, ropp, ropp, ropp,
nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp.

Zengő-bongó Mondóka:
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
ne félj tőlem, nincs puskám.
Van ám nékem egyebem,
friss káposztalevelem.

Ének:
Nyuszi Gyuszi fekszik árokban,
bojtos, hosszú füle van,
kicsi piros szeme van,
idenéz, odanéz, szétpislant.
https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg8hd2tQSYc
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.hu/ceruza-paletta-m%C5%B1v%C3%A9szet-ecset-8413105.html&psig=AOvVaw0bLRWRNkThRosoWQ4eUGsI&ust=1585747015516000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjIyZLmxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.cukimamik.hu/ajanlo/csinald-magad/item/892-diy-husveti-tojas-gyerekek&psig=AOvVaw1frAd2pGkZEMVXcTbrmtt3&ust=1585743435806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDStfrYxOgCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Csütörtök
Mese,  bábozás Bogyó és Babóca : Hímestojások 

https://www.youtube.com/watch?v=B92kp4aCC-I 
Izgő-mozgó Nyuszi ül a fűben,

ülve szundikálva, 
nyuszi talán beteg vagy,
hogy már nem is ugorhatsz?
Nyuszi hopp, nyuszi hopp,
máris egyet megfogott.
https://youtu.be/l9-oPALmErs 

Zengő-bongó Süssünk, süssünk valamit,
Azt is megmondom, hogy mit!
Lisztes legyen, kerekes,
Töltelékes, jó édes!
Sodorva, tekerve,
túróval bélelve,
Csigabiga rétes,
kerekes és édes!
https://www.youtube.com/watch?v=H9IGr4EuAoY 

Vidám húsvéti készülődést kívánunk!

Üdvözlettel:                                                                      

                  Viol és Dóri

https://youtu.be/l9-oPALmErs
https://www.youtube.com/watch?v=H9IGr4EuAoY
https://www.youtube.com/watch?v=B92kp4aCC-I
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://hu.stockfresh.com/royalty-free-stock-photos/mesek%C3%B6nyv&psig=AOvVaw0KD8Cz2yyIg71qEv5wOKto&ust=1585747713110000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCl5OnoxOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.filmtett.ro/film/4952/bogyo-es-baboca-3-jatszotarsak&psig=AOvVaw1yxNa48TKUn6wBZLseO3dh&ust=1585741398651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID5557RxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.csili.hu/esemeny/szunidei-napkozi-7-12-eves-gyerekek-szamara/2019-10-31/&psig=AOvVaw1ytTGLP6Xolm1SQxy_n4vk&ust=1585748413934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh7bHrxOgCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://megaport.hu/media/14049/cute-easter-bunny-aranyos-h%C3%BAsv%C3%A9ti-nyuszi&psig=AOvVaw3uS__QvK-E6cqGe84hx2xg&ust=1585746322491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDvidPjxOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.hu/url?sa=i&url=http://keszin.hu/2018/08/29/szeptemberben-a-hiros-agoraba-is-becsengetnek-2/&psig=AOvVaw3j7LOium5m42Y2ijOMIjQ7&ust=1585747915857000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpg9DpxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https://www.otthonokesmegoldasok.hu/tipp-2/husveti-nyuszik-papirbol/&psig=AOvVaw1VJ6JEQYsgNsD4Q4ext8lR&ust=1585742197781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjb_q_UxOgCFQAAAAAdAAAAABAE

