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Téma: Húsvéti tojások  

Kedves Gyerekek, Szülők! 

Köszönjük, hogy megosztjátok velünk, hogy mit valósítottatok meg 

az ötletekből otthon. Továbbra is várjuk a fotókat az 

ovoda2@fertoszentmiklos.hu vagy a 

fsztmovoda2@gmail.com e-mail címekre. 

Engedélyetekkel az óvoda honlapjára is felkerülnek 

a képek.  

 Kellemes, hasznos időtöltést, jó játékot kívánunk!  

   Óvó nénik 

Mozgás  

Rövid foglalkozás óvodásoknak (futás, állatutánzás): 

https://www.facebook.com/mozgasfejlesztokucko/videos/415896119257300/ 

Babzsákos, testrészes kétszemélyes (+játékvezető) játék a testtudat és a reakciógyorsaság 

fejlesztésére: 

https://www.youtube.com/watch?v=CY8K7y3hHZY 

Nyusziugrás 

Keretjáték: „Kis nyuszik vagyunk, játszunk a mezőn, s ha jön a vihar, elbújunk a 

nyusziketrecbe.” (asztal alá). 

Egyensúlygyakorlatok vízszintes és rézsútos eszközökön: 

Keretjáték: „Képzeld el, hogy óvatosan egy hídon mész át, ahonnan belepottyanhatsz a vízbe.” 

Mozgáspálya a lakásban – ötletek ragasztószalaggal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76mgTjInf-Y  

mailto:ovoda2@fertoszentmiklos.hu
mailto:fsztmovoda2@gmail.com
https://www.facebook.com/mozgasfejlesztokucko/videos/415896119257300/
https://www.youtube.com/watch?v=CY8K7y3hHZY
https://www.youtube.com/watch?v=76mgTjInf-Y
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Verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés 

Kiscsoport  

o Mese: A nyulacska harangocskája (népmese) 

https://ovonok.hu/2015/01/a-nyulacska-harangocskaja-nepmese/ 

o Mondóka, vers: 

A kiscsibe nagy buksi, 

A tojásból most bújt ki.  

Bámulja a világot,  

Ő még ilyet nem látott.  

Középső csoport  

o Mese: K. László Szilvia: A csipogó hímes tojás 

http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/k-laszlo-szilvia-a-csipogo-himes-

tojas 

o Mondóka, vers: 

Végh György: Kleofás, a didergő kis tojás 
 
Volt egyszer egy kis tojás, 
úgy hívták, hogy Kleofás. 
Bimm-bamm, dáridom! 
 
Megvette egy nyuszika,  
nyuszilány volt: Zsuzsika. 
Bimm-bamm, dáridom! 
 
Megkérdezte Zsuzsika: 
"Kell-e neked szép ruha?" 
Bimm-bamm, dáridom!  
 
"Persze - mondta a tojás- 
fázik ám a Kleofás!" 
Bimm-bamm, dáridom! 
 
Befestette Zsuzsika, 
a húsvéti nyuszika. 
Bimm-bamm, dáridom!  
 
Nem fázik már a tojás: 
A zöld bundás Kleofás! 
Bimm-bamm, dáridom! 

https://ovonok.hu/2015/01/a-nyulacska-harangocskaja-nepmese/
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/k-laszlo-szilvia-a-csipogo-himes-tojas
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/k-laszlo-szilvia-a-csipogo-himes-tojas
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Nagycsoport 

o Mese: Öt tojás (bukovinai székely népmese) 

https://egyszervolt.hu/estimese/ot-tojas-bukovinai-szekely-nepmese-20200312.html 

o Mondóka, vers: Lőrinc Pál - Három füles 

https://husvetiversek.blog.hu/2014/04/18/lorinc_pal_harom_fules_557 

Három kis nyúl ül a réten. 

Mesebeli faluszélen. 

Előttük egy halom tojás, 

Húsvét táján ez így szokás. 

Festék is van jócskán, bőven, 

Fut az ecset tekergően. 

Tojáson a színes csíkok 

Olyan, mint a fürge gyíkok. 

Nyúlapó is megjön közbe, 

Leül köztük ott a földre. 

Nagy bajuszát simogatja, 

Tojásokat válogatja. 

Szebb az egyik, mint a másik,  

Nincsen köztük mely hibázik. 

Ügyes ez a három füles,  

Nem lesz a tál sehol üres. 

Jut is bőven minden házba, 

Locsolóknak tarisznyába. 

Kinek nem jut, fusson ide, 

Nyúlapó tesz a zsebibe. 

Locsolóversek: https://gyereketeto.hu/kiemelt/tobb-mint-35-locsolovers/ 

Mesevideó:  Bogyó és Babóca: Hímestojások 

https://www.youtube.com/watch?v=5V4wtNhH2hA  

További mesék: 
 

- Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról 

https://www.3szek.ro/load/cikk/90087/zelk_zoltan:_mese_a_legokosabb_nyulrol 

- Bús Ilona: Húsvéti tojás 

- Kovács Klára: Nagy a munka! 

- Rozika tojást fest 

- Igyártó Zita: Az erdő ajándéka 

https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/ 

https://egyszervolt.hu/estimese/ot-tojas-bukovinai-szekely-nepmese-20200312.html
https://husvetiversek.blog.hu/2014/04/18/lorinc_pal_harom_fules_557
https://gyereketeto.hu/kiemelt/tobb-mint-35-locsolovers/
https://www.youtube.com/watch?v=5V4wtNhH2hA
https://www.3szek.ro/load/cikk/90087/zelk_zoltan:_mese_a_legokosabb_nyulrol?fbclid=IwAR2TZ4j_THcETEY_dIkbP_H6Bo4ksV5B65loMTLq5iZaD-J4RJX5mu3AQIY
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/
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- A három csibe (francia népmese) 

http://gyerek.kjmk.hu/mese/francia.htm 

- Enyedy György: Tojásfestés  - bökkenőkkel 

https://okosanya.blog.hu/2010/03/28/nyuszis_mesek_husvetra_tojasfestes_bokkenok

kel 

Fejlesztő játék: 

Adott főnévhez keressen a gyerek jelzőt.  Milyen lehet a…? 

Pl.: tojás  hímes tojás 

Nyuszirajzolós mondóka: 

1. Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint 
egy zsemlét. 
2. Kerekecskén kis gombocska, akárcsak egy 
baba volna. 
3. Gombocskának 
4. két nagy füle, 
5. vajon mi néz  
6. ki belőle? 
7. Bajuszkája, 
8. farkincája, 
9. aki nem vak, az meglátja! 
10. Kerekecske 
11. gombocska, 
12. itt csücsül a 
13. nyulacska. 
Forrás: 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23919/15_rajzolos_mondoka_-
_igy_fejlesztheted_jatekosan_a_kicsi_kezugyesseget 

  

http://gyerek.kjmk.hu/mese/francia.htm
https://okosanya.blog.hu/2010/03/28/nyuszis_mesek_husvetra_tojasfestes_bokkenokkel
https://okosanya.blog.hu/2010/03/28/nyuszis_mesek_husvetra_tojasfestes_bokkenokkel
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23919/15_rajzolos_mondoka_-_igy_fejlesztheted_jatekosan_a_kicsi_kezugyesseget
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23919/15_rajzolos_mondoka_-_igy_fejlesztheted_jatekosan_a_kicsi_kezugyesseget
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Hangmemória Kinder-tojás belsejével (vitaminos dobozzal, krémes dobozzal, stb.):  

Töltsd meg a tojások belsejét! Zárd be a tojásokat! Rendezzetek memória-játékot! Mivel 

tölthetitek meg a tojások belsejét? Néhány ötlet: liszt, rizs, aprópénz, parafadugó, víz, 

papírgalacsin, szívószál darabok, gyöngy, lencse, bab, milton-kapocs, tökmag, stb. 

 
Forrás: gyereketeto.hu 

Dalok: 

- Hogy a csibe? 

https://www.youtube.com/watch?v=6GRnAKjEn3s 

- Csibedal 

https://www.youtube.com/watch?v=ibHkTCGe9GM 

- Hol jártál, báránykám? 

https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4 

- Benn a bárány, kinn a farkas 

https://www.youtube.com/watch?v=VHFqbI7VGcE 

- Csip-csip csóka 

- https://www.youtube.com/watch?v=koezXgqQGJQ   

- Parton ül a két nyúl 

https://www.youtube.com/watch?v=9aS29rlLx2U 

Komolyzene:  

- Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Csibék tánca a tojáshéjban 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZmWAdrdl6A  

https://www.youtube.com/watch?v=6GRnAKjEn3s
https://www.youtube.com/watch?v=ibHkTCGe9GM
https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4
https://www.youtube.com/watch?v=VHFqbI7VGcE
https://www.youtube.com/watch?v=koezXgqQGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=9aS29rlLx2U
https://www.youtube.com/watch?v=_ZmWAdrdl6A
https://gyereketeto.hu/kiemelt/mi-legyen-a-kinder-tojas-belsejebol/
https://gyereketeto.hu/kiemelt/mi-legyen-a-kinder-tojas-belsejebol/
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Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Tojásfestés „varázslattal” 

  

Forrás: https://rhythmsofplay.com/watercolor-surprise-easter-egg-art-for-kids 

Elkészítés menete: Díszítsük ki fehér zsírkrétával (viasszal is működhet) a tojásokat, majd 

fessük ki őket vízfestékkel. Ne legyen túl tömény a festék, hogy a minta megjelenjen.  

Krumplinyomda 

 

Húsvéti színezők, sablonok: 

 https://szinesotletek.reblog.hu/husveti-mintaivek-2016  

https://www.manoprogram.hu/husveti-tojas-sablon  

Feladatlapok ezen dokumentum végén találhatóak a 

nagyobbaknak. 

https://rhythmsofplay.com/watercolor-surprise-easter-egg-art-for-kids
https://szinesotletek.reblog.hu/husveti-mintaivek-2016
https://www.manoprogram.hu/husveti-tojas-sablon
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Csibe a tojásban 

 

Elkészítés menete képekben: http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-

a-creer/L-oeuf-de-Paques-pop-up 

Húsvéti tojásos díszek (színezés, ragasztás, masni/akasztó készítése) 

   

Nyomtatható sablonok: 
Ajtódísz: http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti-ajtodisz1.jpg 
Kis tojások: http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti-tojasok.pdf 

Koszorú: http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti_koszoru_2020.pdf 

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/L-oeuf-de-Paques-pop-up
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/L-oeuf-de-Paques-pop-up
http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti-ajtodisz1.jpg
http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti-tojasok.pdf
http://piroshungary.com/wp-content/uploads/2014/09/husveti_koszoru_2020.pdf
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Papírtojások díszítése festéssel dekortapasz/cellux segítségével

  

Tojásból kikelő kiscsibe: 

  

Sablon: http://krokotak.com/2016/03/baby-chick-easter-craft/  

http://krokotak.com/2016/03/baby-chick-easter-craft/
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Tojáskaticák 

 

Elkészítés menete: 

https://www.gyermeksziget.hu/otletbazar_katica_tojasok_husvetra.php?fbclid=IwAR2Wp1-

Ysd35evlC96Y9zQHNhdxiV1Z7jLoi3wqhEHvsCAXvTAV-cwhcTIQ 

Fűzőcske fonallal 

 

Rajzoljunk kartonra tetszőleges formákat, vágjuk ki, majd lyukasszunk a kívánt minta szerint. 

Rajzolás helyett letölthető sablonok (ragasszuk kartonra, vagy lamináljuk): 

https://everydaydishes.com/wp-content/uploads/2015/03/easter-lacing-cards-printable-

everydaydishes_com.pdf 

 

 

 

https://www.gyermeksziget.hu/otletbazar_katica_tojasok_husvetra.php?fbclid=IwAR2Wp1-Ysd35evlC96Y9zQHNhdxiV1Z7jLoi3wqhEHvsCAXvTAV-cwhcTIQ
https://www.gyermeksziget.hu/otletbazar_katica_tojasok_husvetra.php?fbclid=IwAR2Wp1-Ysd35evlC96Y9zQHNhdxiV1Z7jLoi3wqhEHvsCAXvTAV-cwhcTIQ
https://everydaydishes.com/wp-content/uploads/2015/03/easter-lacing-cards-printable-everydaydishes_com.pdf
https://everydaydishes.com/wp-content/uploads/2015/03/easter-lacing-cards-printable-everydaydishes_com.pdf
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Kiscsibék egyszerűen, gurigával nyomdázva: 

 

Forrás: https://www.instagram.com/p/B-Y6cYCnM47/ 

Tojásfestési technikák: 

 5 természetes tojásfestési technika, 5 látványos tojásdíszítési ötlet, 5 egyszerű, de 

kreatív húsvéti dekoráció 

https://www.szuloklapja.hu/unnepek/3464/husveti-tojasfestes-tojasdiszites-a-

gyerekkel-15-szuper-otlet-a-nagyi-mindentudo-konyvebol.html 

 
 Tojásfestés kezdőknek, haladóknak, profiknak 

https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/husvet/21561/szines_husveti_otletek_-

_a_legjobb_tojasfesto_technikak_es_dekoraciok  

https://www.instagram.com/p/B-Y6cYCnM47/
https://www.szuloklapja.hu/unnepek/3464/husveti-tojasfestes-tojasdiszites-a-gyerekkel-15-szuper-otlet-a-nagyi-mindentudo-konyvebol.html
https://www.szuloklapja.hu/unnepek/3464/husveti-tojasfestes-tojasdiszites-a-gyerekkel-15-szuper-otlet-a-nagyi-mindentudo-konyvebol.html
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/husvet/21561/szines_husveti_otletek_-_a_legjobb_tojasfesto_technikak_es_dekoraciok
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/husvet/21561/szines_husveti_otletek_-_a_legjobb_tojasfesto_technikak_es_dekoraciok
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Húsvéti képeslapok: 

 
Elkészítés menete: http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/ 

 

 

  

http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/
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További tevékenységötletek: 

Tojásfejek: 

 

Segítség: https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/03/05/vicces-konyhai-kerteszkedes/ 

3 kísérlet tojással: 

 

Leírás és videó: https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2019/04/18/3-fantasztikus-kiserlet-

tojasokkal/ 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/03/05/vicces-konyhai-kerteszkedes/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2019/04/18/3-fantasztikus-kiserlet-tojasokkal/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2019/04/18/3-fantasztikus-kiserlet-tojasokkal/
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Ügyességi játék főtt tojással:  

Tegyük a főtt tojást a fűbe, és bizonyos távolságról nehezebb érmét, pl. 100 Ft-ost az élével 

próbáljunk meg dobva beleállítani. 

DIY tojásmemória 

Papírlapra rajzoljunk mintás tojásokat, mindegyik mintából két-két darabot. Az egyforma 

tojásokat próbálják a gyerekek egyformára színezni, majd memória játékként felhasználhatja 

őket az egész család. 

Tojásvezetés labirintusban 

Bármilyen kockából labirintus építése, benne tojás vezetése bottal, kislapáttal, kanállal, stb. 

Nem könnyű, mert a tojás formájából adódóan billeg. Főtt tojással javasolt. Végezhető a 

szülővel, tesóval együtt vagy egyedül. 

Húsvéti matematika 

Segítsünk a nyuszinak a tojások szétosztásában! Először is szedje össze a nyuszi (kisgyerek) a 

tojásokat, amit előzőleg eldugunk. Lehet hideg - meleg játékkal is, vagy helyek, névutók 

meghatározásával. Amikor megtalál 1-1- tojást, mindig megszámolja, mennyi van. Ha meglesz 

mind az 6, ossza el 2-3-4 fészekben. Próbáljon ki minden variációt az osztásra, közben 

folyamatosan számláljon, hol van több/kevesebb. Majd a nyuszi megéhezhet a sok munkában, 

meg kell etetni. Ehhez répákat kell gyűjteni a répaföldről. Ez is folyamatos számlálásra ad 

lehetőséget. 

Répahúzó játék 

Testvérekkel tudják játszani. Az egyik gyerek hason fekszik, ő a répa, a másik a lábánál húzva 
próbálja megmozdítani. Aki fekszik, annak is kell erőlködnie, hogy minél jobban tapadjon a 
földhöz. 
 
Letölthető, nyomtatható húsvéti fejlesztő játékok linkjei 

húsvéti sudoku; színezhető „rejtőzködő képek”; különbségkereső; labirintus; szimmetria-
feladatok; óriásszínező; vágógyakorlatok; színárnyalat-kirakó; fűzőcske 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/03/17/15-hasznos-link-husveti-nyomtathato-jatekok-
gyerekeknek/ 

 
  

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/03/17/15-hasznos-link-husveti-nyomtathato-jatekok-gyerekeknek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/03/17/15-hasznos-link-husveti-nyomtathato-jatekok-gyerekeknek/
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Tojások összehasonlítása 

 

 

Fürjtojás, tyúktojás, lúdtojás, strucctojás, stb. Összefüggések megláttatása: nagyobb madárnak 

nagyobb a tojása. Beszélgetés a madarak jellemzőiről, képek nézegetése akár az interneten.  

Kísérlet: Hány könyvet bír el egy tojáshéj? 

 

https://gyereketeto.hu/tanulas/kiserlet-tojashejjal/ 

  

https://gyereketeto.hu/tanulas/kiserlet-tojashejjal/
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/12/02/6-kulonleges-tojas-amirol-erdemes-tobbet-tudni/
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/12/02/6-kulonleges-tojas-amirol-erdemes-tobbet-tudni/
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/12/02/6-kulonleges-tojas-amirol-erdemes-tobbet-tudni/
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/12/02/6-kulonleges-tojas-amirol-erdemes-tobbet-tudni/
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/12/02/6-kulonleges-tojas-amirol-erdemes-tobbet-tudni/
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/12/02/6-kulonleges-tojas-amirol-erdemes-tobbet-tudni/
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Sütés  

 Kalácsbaba  

 
 
Recept: https://receptneked.hu/nagyi-receptjei/kalacsbabak/ 
 

 10 kreatív húsvéti tortarecept  

 

 

https://kreativcsirke.hu/csinald-magad/10-szuper-kreativ-es-koltseghatekony-husveti-torta-

recept-amivel-lenyugozheted-csaladodat/ 

 

 

https://receptneked.hu/nagyi-receptjei/kalacsbabak/
https://kreativcsirke.hu/csinald-magad/10-szuper-kreativ-es-koltseghatekony-husveti-torta-recept-amivel-lenyugozheted-csaladodat/
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Feladat: a vonal mentén szétvágott képeket kiszínezni, összeállítani a 

történetet a helyes sorrenddel 


