


HÚSVÉT GYEREKSZEMMEL

A húsvéti ünnepkör a kisebb gyerekek számára leginkább
a húsvéti nyusziról, a tojásdíszítésről, a locsolkodásról és
a sok-sok csokiról, édességről szól.
Az ünnepi dekoráció közös elkészítését, a közös
tevékenykedést anyával-apával, tesóval, nagyszülőkkel,
pedagógussal nagyon élvezik. Ha van rá módunk,
ismertessünk meg velük minél többféle tojásdíszítési
lehetőséget, és használjuk ki az ünnep időszerűségét a
lehető legtöbb területen.
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TEVÉKENYSÉGEK



HÍMESTOJÁS JÁTÉK

Szerezzünk be négyes (hatos, tízes) tojástartót.
Mindegyikből kettő darabot. Fessünk többféle, de
egyszínű tojásokat. Töltsük meg az egyik tartót a festett
tojásokkal. Például tegyünk bele két piros, egy kék és
egy festetlen tojást. Kérjük meg a gyereket, hogy jól
figyelje meg. Csukjuk le a tartó tetejét. Adjunk neki egy
üres tartót. Töltse meg ugyanígy az ő dobozát. Ha készen
van, hasonlítsuk össze a kettő doboz tartalmát, ha
szükséges, vegye észre a különbséget és javítsa ki.
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KAKUKKTOJÁS

Rajzoljunk hat tojást egymás mellé, melyek
közül ötnek ugyanaz a mintája, egy pedig picit
eltér. A gyerekeknek meg kell találniuk és be
kell karikázniuk a „kakukktojást”.
Egymás alá, akár 5-8 sornyi feladatot is
rajzolhatunk.
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TOJÁSKIRAKÓ

Rajzoljunk tojásformákat egy papírra (A/4),
amelyeket aztán a gyerekek különböző
mintával díszítenek. Ezután vágjuk ki ezeket a
tojásokat, daraboljuk fel és keverjük össze a
darabokat.
A gyermekek feladata, hogy megtalálják és
kirakják az eredeti tojásokat.
Az életkorral fordítottan arányosan változik a
kirakó darabjainak mérete. Minél idősebb a
gyermek, annál több darabra vágjuk a
tojásokat.
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TOJÁSVADÁSZAT

Ezt a játékot a lakásban és az udvaron egyaránt lehet
játszani. Az összes családtag vagy testvér játsszon. A
játékosokat különböző színű karszalagokkal jelöljük. A
játék lényege, hogy az egyes résztvevők, adott időre
megtalálják a karszalagjuk színével megegyezőre
festett tojásokat (lehetnek papírtojások is),
amelyeket előre elrejtettünk. Minden játékosnak
ugyanannyit rejtsünk el véletlenszerűen. Több
fordulót is játszhatunk, ilyenkor az adott
pontokat láthatóan jelöljük (pl. kis tojás rajzokkal).
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HÚSVÉTI NAPTÁR

Tegyük izgalmassá a várakozást, és egyben
segítsük a gyerekek időérzékét egy egyszerű
húsvéti naptárral. Készítsünk az ablakba annyi
„nyuszifészket”, ahány nap van még húsvét
vasárnapig. Közösen szedjünk a fészkekbe
füvet és minden nap ültessünk egy
plüssnyuszit, hímestojást, csokibárányt egy
üresen álló fészekbe. Közben nevet is
adhatunk az új „jövevénynek”. Mindig balról
jobbra és sorban haladjunk.
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TOJÁSFESTÉS MÁSKÉPPEN

Készítsünk az asztalra 3 lapos tálat. Az egyikbe

mákot, a másikba búzadarát öntsünk, a harmadikba

öntsünk tapétaragasztót. A gyerekek fogják meg

fektetve a kifújt, pálcára fűzött tojást. Egyik

oldalát mártsák bele a tapétaragasztóba, majd

rögtön utána a mákba. Ezután fordítsák meg.

Mártsák bele a másik oldalát a tapétaragasztóba,

majd a grízbe. Száradás után kössünk színes

szalagból masnit a pálcára.
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MESEAJÁNLÓ

Nemes Nagy Ágnes: 
Nyúlanyó húsvétja 
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IRODALOM

● Lázár Katalin: Népi játékok Mezőgazda Kiadó, 2005

PREZENTÁCIÓ HÁTTÉR

SLIDESGO

VEKTORKÉPEK

● Flat happy easter day elements collection
● Flat happy easter day elements collection II
● Hand drawn happy easter day background
● Hand drawn happy easter day background II
● Easter girl bunny collection
● Hand drawn easter day banners
● Hand drawn easter day egg collection
● Hand drawn easter day card collection
● Cute bunny driving truck full of eggs easter day 

background
● Easter bunnies with decorated egg collection
● Cute bunny easter card collection

FORRÁS
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