
 

Játékos hétköznapok – húsvét 

 

 
 

 

 

 

 

Ajánlott korosztály: óvodás 3-6 év 

 

Családi feladat:  

● Új közös családi húsvéti hagyomány teremtése – Mivel a legtöbbünk számára nem 

szokványos, hogy a húsvéti ünnepeket leginkább a négy fal között töltjük majd, érdemes 

lenne valami saját, családunkra jellemző, új húsvéti hagyományt teremteni (pl.: 

kincskeresés a lakásban, a húsvéti nyúl piskótából kisütése, húsvéti videó készítése a 

nagyszülőknek). Bármi, amiben szívesen és jó szívvel vesz részt az egész család. 

 

● Egy saját családi locsolkodó vers írása – Akár kisfiúk vagy kislányok vannak a családban, 

a legtöbben örülnek, ha valami alkotó tevékenységben vehetnek részt a szüleikkel együtt.  

 

  



 

Mesék, mondókák a húsvét témakörhöz: 

 

Devecsery László: Ki segít nyuszinak? 

 

 – Közeleg a húsvét, s én éppen most törtem el a kezemet! – sóhajtott a nyuszi  – Hogyan fogok 

én így hímes tojásokat festeni… 

  Ebben a pillanatban kopogtattak. 

  –Tessék belépni! 

  Egy kisfiú és egy kislány volt a látogató. Julcsi és Máté: mindketten óvodások, s már 

napokkal ezelőtt elhatározták, hogy meglátogatják a húsvéti nyuszit. 

  Kedvesen köszöntötték egymást. Nagy volt az öröm. A gyerekek csodálkozva nézték a 

nagy-nagy kötést a nyuszkó kezén. 

  – Hogy’ tudsz bekötött kézzel hímes tojást készíteni? 

  – Törött kézzel hogyan tudnék… Kesergek is eleget miatta… 

  – Ne keseregj, majd mi segítünk! 

  Nyuszi könyvtárából előkereste a Húsvéti hímes című könyvet. Sok-sok mintát találtak 

benne.  Hamarosan munkához is láttak. Nyuszi irányításával készültek a szebbnél szebb hímes 

tojások. 

  – Örülnek majd a gyerekek! – lelkendeztek mindannyian. 

  Ettől a naptól kezdve Julcsi és Máté minden délután meglátogatta a nyuszit. Mire 

elérkezett a húsvét, a tojások is elkészültek, s nyuszi kezéről is lekerült a kötés. 

  – Köszönöm a segítséget! Most már magam is boldogulok… 

  Vidám kedvvel köszöntek el egymástól. Jó érzéssel, könnyű szívvel várták húsvét 

vasárnapját.  Kiszaladtak az udvarra. A fák és a bokrok alatt mindenütt hímes tojások… Az 

egyik fa tövében két óriási csokoládé nyuszi üldögélt. Mellettük két hatalmas csokitojás.  Julcsi 

és Máté titokzatosan egymásra mosolygott. Az udvar kerítése mögül mintha nyuszi-nevetést 

lehetett volna hallani. 

  



 

Nemes Nagy Ágnes: Nyúlanyó húsvétja 

Nyúl-mamám, te, Nyúl-mamám, 

késő van már, nem korán, 

azt ígérted, vízre szállunk 

húsvét napja hajnalán. 

Mert hajózni megtanul 

vízmelléki Büszke Nyúl. 

 

Jó, fiacskám, indulunk, 

megmutatjuk, mit tudunk, 

vízben szánt a csónak orra, 

nyúl-fülünk az orr-vitorla, 

halihó, halihé! 

szállunk a tyúkól felé. 

 

Fűzfa Terka, jó napot, 

szép húsvétvasárnapot! 

Látjuk rajtad Fűzfa Terka, 

ágad csupa fűzfabarka. 

Adj hát barkát, Terka drága, 

húsvéti a barka ága. 

 

Nyiszi! Állj meg a tyúkólnál. 

Mi lenne, ha kiugornál? 

Kérj a tyúktól friss tojást, 

hófehéret, óriást, 

majd kifestjük szép pirosra, 

zöld-pettyesre, kék-csíkosra. 

 

Ki kopog az ól falán? 

Hívd a csirkét, Nyúl-mamám! 

Így lesz nekem jó napom: 

csibe csipog csónakon. 

Indulj, Nyiszi, rajta, kész! 

Bátor Nyúl a tengerész! 

 

 

De kiugrál ott a réten? 

Bárány Bandi hófehéren. 

Karcsú láb és tejszín bunda, 

Gyere, Bandi, csónakunkba! 

Mennyi minden van a bárkán! 

Bárkán van már Bandi bárány, 

bárkán csirke, bárkán barka, 

mert a Nyúl most így akarta. 

 

Húzd be azt a fül-vitorlát, 

partnak told a bárka orrát, 

most kiszállunk, hol a festék? 

Tojásfestés: kötelesség. 

Nézd, a csónak de ügyetlen 

így nyulatlan és fületlen. 

 

Mennyi munka vár a nyúlra! 

Nyiszi lassan megtanulja. 

Tojás héját, azt ne törd be! 

Be ne ess a kék bödönbe! 

Hogyha mindezt befejezted, 

elvisszük a gyerekeknek. 

 

Lackó mondja: kelj fel, Évi, 

Minden sarkot meg kell nézni. 

Ágy alatt vagy pad alatt 

nem láttál itt nyulakat? 

Az ablakot kinyitom: 

nincs hajó a patakon? 

 

Mondja Évi: Jaj, a bárkán 

Elment már a Nyúl, a Bárány, 

de a tojás, nagy halom, 

itt maradt az asztalon, 

kidíszítve teli tállal 

tulipiros tulipánnal.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zelk Zoltán: A három nyúl 

 

Egyszer régen, nagyon 

régen, 

zúgó erdő közelében, 

három nyulak 

összegyűltek, 

selyemfűre települtek, 

ottan se ültek sokáig, 

talán csak egy fél óráig, 

amikor felkerekedtek, 

hogy már végre 

hazamennek, 

egy szarka felettük szállott 

s felkiáltott: -Mit 

csináltok? 

Mit csináltok, három 

nyulak? 

Úgy ültök ott, mint az urak 

-- 

  

- Úgy, úgy bizony, mint az 

urak! - 

felelték a három nyulak.- 

Ezután már urak leszünk, 

ebédre rókahúst eszünk! 

Nem fogjuk az időt lopni, 

most indulunk rókafogni! - 

  

Csacsi szarka, nem elhitte? 

Repült is már, a hírt vitte, 

s buta róka is elhitte. 

De hát hogyne hitte volna, 

akármilyen ravasz róka, 

mert a szarka így kiáltott: 

  

-Egy jegenye fölött 

szállok, 

mikor lenézek a földre, 

három nyulak ülnek körbe. 

Összebújva tanácskoznak - 

Jaj, mekkora nyulak 

voltak! 

Jaj, mekkora fejük, szájuk, 

a medve egér hozzájuk! 

Hát még miről 

beszélgettek? 

Hogy eztán csak rókát 

esznek - - 

  

Ennek a fele se móka! 

Szedte is lábát a róka. 

Futott ki az erdőszélre, 

csak mielőbb odaérne! 

  

Hát amint ott futott, 

szaladt, 

szembe vele farkas haladt: 

- Szaladj te is, komám, 

farkas, 

jaj, mit láttam, ide 

hallgass! 

az erdő közepén jártam, 

most is borsódzik a hátam, 

sosem láttam ilyen 

szörnyet, 

ottan ültek három 

szörnyek! 

Három nyúl volt, és 

akkora, 

fél méter is volt egy foga! 

Hát még miről 

beszélgettek? 

Hogy eztán csak farkast 

esznek - 

  

No hiszen egyéb se kellett, 

a farkas is futni kezdett, 

a rókával versenyt futott, 

majdnem az orrára bukott! 

Addig futott, amíg szembe 

nem jött vele egy nagy 

medve: 

a medve így szólongatta: 

-Hova szaladsz, farkas 

koma? - 

  

- Medve komám, ne is 

kérdjed, 

szaladj, ha kedves az élted! 

Erdő közepiben jártam, 

jaj, mit láttam, 

jaj, mit láttam! 

Három nyulak ottan ültek, 

éppen ebédre készültek. 

Akkora volt foguk, szájuk, 

kisegérke vagy hozzájuk! 

Hát még miről 

beszélgettek? 

Hogy eztán csak medvét 

esznek! - 

  

Egyébre se volt már kedve, 

szaladni kezdett a medve. 

Elöl róka, hátul medve, 

közben a farkas lihegve. 

Így szaladtak erdőszélre, 

szomszéd erdő közepébe. 

Szaporán szedték a lábuk, 

szellő se érjen utánuk - 

  

Amíg futottak lihegve, 

egy vadász jött velük 

szembe. 

Nézi is őket nevetve: 



 

együtt szalad róka, medve 

- 

  

-No hiszen, csak ne 

nevessél, 

vigyázz, nehogy bajba 

essél! 

Szaladj inkább te is erre! - 

kiáltott rája a medve. - 

  

Az erdőben három 

szörnyek, 

puska sem öli meg őket. 

Három nyulak, de akkorák, 

nem láttam még ilyen 

csodát! - 

  

Szedte lábát a vadász is, 

eldobta a puskáját is. 

Ijedtében megfogadta, 

most az egyszer érjen haza, 

csak ne falják föl a 

szörnyek, 

sohase vadászik többet - 

  

Ezalatt a nyusziházban, 

fűszálakból vetett ágyban 

három nyuszi aludt szépen, 

összebújva békességben -

 

 

 

 

 

 

  



 

Online tartalmak:  

Kérjük a szülőket, hogy vegyék figyelembe az ajánlott tartalmak életkorbesorolását, illetve saját 

gyermekük esetleges félelmeit, preferált érdeklődési körét! 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=T-dZ3O_fSIg (Jégkorszak-Húsvéti küldetés) 

 https://www.youtube.com/watch?v=6JgTKcxi4JA (Fekete Vince: Négy nyulak -

rajzfilm gyerekeknek, húsvéti mese) 

 https://www.youtube.com/watch?v=YHha2L3wrqA (Nyulász Péter: Csokinyuszi 

úrfik - rajzfilm gyerekeknek, húsvéti mese) 

 https://www.youtube.com/watch?v=h5YLBSJgx6E (Bori barátnőm - Bori és a 

húsvéti nyúl) 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8dONZQ6mzJ0&feature=emb

_title (Frakk - Zöld erdőben jártam) 

 https://www.youtube.com/watch?v=LugQAWwjDN4 (Pom Pom Meséi -  A csipogó 

húsvéti tojás) 

 

+tipp: Mi a Kuckó részlegen, Kuckó-mozi néven szoktunk a gyerekekkel mesét nézni, ezek 

után a történetből kérdéseket teszünk fel, a helyes válaszokért zsetont gyűjthetnek, majd 

ezek beválthatóak valami meglepetésre. Ezzel motiváljuk a gyerekeket, hogy próbáljanak 

meg jobban figyelni a történetre akkor is, ha számukra ez esetleg nehezebb. 

 

 

 

 

Kivágható zseton-minta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-dZ3O_fSIg
https://www.youtube.com/watch?v=6JgTKcxi4JA
https://www.youtube.com/watch?v=YHha2L3wrqA
https://www.youtube.com/watch?v=h5YLBSJgx6E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8dONZQ6mzJ0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8dONZQ6mzJ0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LugQAWwjDN4


 

Kreatív ötletek 

 

Fontos leszögezni, hogy mindezek a képek csak ötletadónak szolgálnak. 

 

Rengeteg tartalmat találnak a www.pinterest.com oldalon, ahonnan mindenki a saját otthoni 

eszközkészletéhez mérten meríthet ötleteket. Higyjék el, sok gyerek egy darab ollóval és egy régi 

napilappal is boldogan eltölti az idejét, van, aki viszont a legcsodásabb, legszínesebb és 

legkreatívabb ötlet mellé sem fog leülni. Igyekszünk a későbbiekben a megosztott tartalmak között 

is színes palettát felvonultatni, korosztály és érdeklődés szempontjából is. 

 

 

 

http://www.pinterest.com/


 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feladatlapok 

 



 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

+tipp: Természetesen tudjuk, hogy nem mindenki tud otthon nyomtatni, de ne féljünk 

akár saját kézzel is rajzolni egy-egy ilyen feladatlapot. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

+tipp: Nyomtató hiányában a képernyőn is végigfuttathatják a gyerekek az ujjaikat. 



 

Találós kérdések (Nyulász Péter) 

 

Szintén Kuckós program a találós-kérdéses foglalkozásunk, ahol egy-egy kitalált feladvány után 

is zseton, pont gyűjthető, majd jutalomra váltható. Ez nagyon nehéz feladat a gyerekek számára, 

a szabályok betartása, a jelentkezés, más mondandójának, illetve magának a feladványnak a 

végighallgatása.  

Itt is ajánljuk a hasonló struktúra alkalmazását. A jutalom is gyerek-specifikus. 

 

Erdőn, mezőn apró kelyhek, 

Kékek, sárgák, pirosak. 

Eleséget bennük lelnek 

Lepkék, méhek, darazsak. 

Mik azok? 

(virágok) 

 

Tapsi füle, rugó lába, 

Soha nem érsz a nyomába. 

Lakhelye a tarka rét, 

Kedvence a sárgarép’. 

Mi az? 

(nyuszi) 

 

Piros kabát, rajta pettyet 

Megszámolhatsz, nem is egyet. 

Van hat lába meg ké csápja, 

Nagyon kedves kis bogárka. 

Mi az? 

(katica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden évben hazatér,  

mikor véget ér a tél. 

Kelepel a sárga csőr, 

Menekül a béka tőle. 

Mi az? 

(gólya) 

 

Mintha tündér festett volna 

Pántlikát az égre, 

Világ minden virágának  

Benne van a színe. 

Mi az? 

(szivárvány) 

 

Hosszú fülű, mint egy szamár, 

Fészket készít, mégsem madár. 

Tojásait kipingálja, 

És a húsvéthétfőt várja. 

Ki az? 

(húsvéti nyúl) 

 

 

 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 


