
Húsvéti kaland! 
2021. 03. 29.-04. 01. Heti ajánlott tevékenység 

 
 

  

Heti ajánló Mesék Versek Dalok Ábrázolás

 Mozgás Videók Mellékletek Fejlesztés 



  

Mese 
Kiscsoport:  

A nyulacska harangocskája 

 

Középső csoport:  

Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi 

 

Nagycsoport:  

A Rettenetes Nyúlkommandó 

Igyártó Zita: Az erdő 

ajándéka 

Vers 
Kiscsoport: 

Mentovics Éva: Tavaszi mondóka 

 

Középső csoport:  

K. László Szilvia: A húsvéti kalács 

 

Nagycsoport:  

Végh György: Kleofás, a didergő 

kistojás 

 

Locsolkodó versek 

Környezetünk megismerése 

Kiscsoport: 

Beszélgetés a hagyományokról. Ti hogy készültök a 

húsvétra? 

 

Középső csoport:  

Locsolkodás, tojásfestés, étkezési szokásokról való 

szokásokról való beszélgetés 

 

Nagycsoport:  

Hogy festünk tojást? 
 

 

Mozgás, mozgásos játékok 
Kiscsoport:  

Nyusziugrás (3 éves kortól) A rajtjel után kezdjenek el 

ugrálni a cél felé, ahol egy színes tojásokkal megrakott 

kosárka van. Minden célba éréskor ki lehet venni a 

kosárból egy tojást. 

 

Középső csoport:  

Egyensúlyozás tojással 

 

Nagycsoport: 

A pályát nehezíthetitek úgy, hogy egy evőkanálban 

tojást egyensúlyoztok végig tyúkjárás, sarokjárás, 

lábujjon járás közben. 

Ábrázolás 
Kiscsoport:  

Tojás díszítés 

 

Középső csoport:   

WC papír gurigából nyuszik 

készítése 

 

Nagycsoport:  

Húsvéti kompozíciók 

készítése 

Dalok 
Mondóka:  

Nyuszi, nyuszi, nyuszikám 

 

Kiscsoport:  

Nyuzsi ül a fűben  

 

Középső csoport:  

Hol jártál, báránykám? 

 

Nagycsoport:  

Hová mész te, kis nyulacska 



Mozgásos játékok 

 Bújócska 

 Szlalomozás 

 Építsetek girbe-gurba pályát játékokból, és szaladjatok végig rajta egy tojással 

a kanalatokban! 

 Egyensúlyozás tojással 

 A pályát nehezíthetitek úgy, hogy egy evőkanálban tojást egyensúlyoztok 

végig tyúkjárás, sarokjárás, lábujjon járás közben. 

  Tánc tojással 

 Táncoljatok úgy, hogy a kettőtök homloka között egy csokitojással 

egyensúlyoztok. 

 Nyusziugrás  

 A kisebb gyerekek szeretik az ugrálós gyorsasági versenyeket. Beszéljétek meg, 

hogy 2 percig fog tartani a verseny, és jelöljétek ki a startvonalat. A versenyzők 

sorakozzanak fel guggolótámaszban a vonal mögött. A rajtjel után kezdjenek el 

ugrálni a cél felé, ahol egy színes tojásokkal megrakott kosárka van. Minden 

célba éréskor ki lehet venni a kosárból egy tojást. Aki 2 perc alatt a legtöbb 

tojást gyűjti, az nyeri a versenyt. 

 

 

 

 



Mesék 

Benedek Elek: A nyulacska harangocskája 

Mesét mondok nektek a nyulacskáról meg a harangocskáról. 

Volt egyszer egy nyulacska s annak egy szépen szóló harangocskája. Megy, mendegél ez a nyulacska az 

erdőben; addig ment, mendegélt, hogy erősen elfáradt, s lefeküdt egy bokor alá. Amint lefekszik, gondolja 

magában: 

"Jaj, istenkém, még el találok aludni, s valaki majd ellopja az én szépen szóló harangocskámat!" 

Leveszi a harangocskát a nyakáról, fölakasztja a bokornak egy belső ágára, aztán szépen visszafekszik a bokor 

tövébe, s elalszik. Alszik, alszik a nyulacska, s hát, amikor fölébred, nézi, nézi a bokrot: volt bokor, nincs bokor. A 

kicsi bokorból olyan magas fa lett, amíg aludt, hogy alig látott a tetejébe. De jó, hogy oda fellátott, mert éppen 

ott lógott a fának a legfelső ágán - a szépen szóló harangocska. 

Felszól a nyulacska: 

- Hallod-e, te szépen szóló harangocska, gyere le! 

- Nem megyek én! Minek tettél a bokor ágára? 

Megharagszik a nyulacska, mondja a fának: 

- Fa! Add ide az én szépen szóló harangocskámat! 

- Nem adom biz én! 

- Nem adod-e? Megállj csak, mindjárt visszaadod! 

Szaladott a baltához, s kérte: 

- Balta, vágd ki a fát; fa nem akarja visszaadni szépen szóló harangocskámat. 

- Nem vágom biz én! Van nekem egyéb, amit vágjak! 

- Nem vágod-e? Megállj csak, mindjárt kivágod! 



Szaladott a köszörűkőhöz, s kérte: 

- Köszörűkő, köszörüld meg a baltát; balta nem vágja le a fát, s fa nem adja vissza az én szépen szóló 

harangocskámat. 

- Nem köszörülöm biz én! 

- Nem-e? Mindjárt köszörülöd te! 

Szaladott a vízhez. 

- Víz, hajtsad a köszörűkövet, köszörűkő nem akarja megköszörülni a baltát; balta nem akarja kivágnia a fát; fa 

nem akarja visszaadni az én szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a víz: 

- Bizony nem hajtom én a köszörűkövet, van nekem, amit hajtsak, elég! 

Továbbfutott a szegény nyulacska, szólítja a bikát: 

- Bika, idd meg a vizet; víz nem akarja hajtani a köszörűkövet; köszörűkő nem akarja megélezni a baltát; balta 

nem akarja levágni a fát; fa nem akarja visszaadni szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a bika: 

- Nem iszom biz én! Ittam én már vizet eleget! 

Hej, megharagudott a szegény nyulacska, szaladott a vadászhoz. 

- Vadász, lődd meg a bikát, nem issza meg a vizet; víz nem hajtja a köszörűkövet; köszörűkő nem élezi meg a 

baltát; balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a vadász: 

- Mit gondolsz, nyulacska, csak nem lövök bikát! 

Továbbfutott a nyulacska nagy búsan, s találkozott az egérrel. 

- Egér, csípd meg a vadász lába szárát, vadász nem lövi meg a bikát, bika, nem issza meg a vizet; víz nem hajtja 

meg a köszörűkövet; köszörűkő nem élezi meg a baltát; balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen 

szóló harangocskámat. 

- Nem csípem biz én! 

- No megállj! - mondotta a nyulacska. - Mindjárt elpanaszollak a macskának! 



Szaladott a macskához, s kérte szépen könyörögve: 

- Macskám, macskám, édes macskám, fogd el az egeret! Lásd, egér nem csípi meg a vadász lába szárát, 

vadász nem lövi meg a bikát, bika, nem issza meg a vizet; víz nem hajtja meg a köszörűkövet; köszörűkő nem 

élezi meg a baltát; balta nem vágja le a fát; fa nem adja vissza szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a macska: 

- Elfogom én jó szívvel, csak hozzál nekem tejet! 

Továbbszalad a szegény nyulacska, találkozik a tehénnel. 

- Tehén, adj nekem tejet! Tejet adok macskának; macska elfogja az egeret; egér megcsípi a vadász lába 

szárát, vadász meglövi a bikát, bika, megissza a vizet; víz hajtja a köszörűkövet; köszörűkő megélezi a baltát; 

balta levágja a fát; fa visszaadja nekem szépen szóló harangocskámat. 

Mondotta a tehém: 

- Adok én jó szívvel, csak előbb hozz füvet! 

Szaladott a nyulacska a kaszáshoz. 

- Kaszás, adj nekem füvet! Füvet adom tehénnek; tehén nekem tejet ad, tejed adom macskának; macska 

elfogja az egeret; egér megcsípi a vadász lába szárát, vadász meglövi a bikát, bika, megissza a vizet; víz hajtja 

a köszörűkövet; köszörűkő megélezi a baltát; balta levágja a fát; fa visszaadja nékem szépen szóló 

harangocskámat. 

Megsajnálta a kaszás a szegény nyulacskát, vágott neki füvecskét, s vitte nagy örömmel a tehénnek. Tehén 

megette a füvecskét, s adott mindjárt tejecskét a nyulacskának. 

Tejecskét vitte macskának, macska megitta, s uccu neki, mindjárt megfogta az egeret. Egér megcsípte a 

vadász lába szárát; vadász meglőtte a bikát; bika megitta a vizet; víz hajtotta a köszörűkövet; köszörűkő élesre 

fente a baltát, balta levágta a fát; fa mindjárt visszaadta a nyulacskának a szépen szóló harangocskát. 

De bezzeg mindjárt felkötötte a nyakára: giling-galang - szólt a harangocska. Többet soha le sem oldotta a 

nyulacska. 

Aki nem hiszi, járjon utána! 

 

  



A Rettenetes Nyúlkommandó 

 Az erdei tisztáson nagytanácsot tartottak a nyulak. Cakkos szegélyű lapulevélre írt meghívón értesítette az erdő 

összes nyulát a nyulak fővezére, a legtekintélyesebb bajuszú főnyúl, Bakarasz, hogy valahányan gyűljenek össze 

a tanácskozó tisztáson napkeltekor. Mire a napocska kidugta a fák mögül első sugárgyerekeit, akik 

végigszaladtak az erdőn, a tisztás már tele volt izgatottan fészkelődő, fülüket rezegtető, fehér, barna, tarka, 

meg mindenféle színű nyulakkal, akik mind a tekintélyes bajuszú Bakarasz megjelenését várták. Billegették a 

fülüket, bólogatták a farkukat, mosdatták a bajszukat, amíg meg nem jelent a nagybajszú Bakarasz, és fel nem 

kapaszkodott a tisztás szélén álló nagy fatuskóra, onnan nézett végig a gyülekezeten. Egyszerre elcsendesedtek 

a körülötte ülő izgő-mozgó nyulak. 

 - Kedves nyulambulaim! – köszöntötte őket Bakarasz. – Nagyon fontos dolog miatt hívtalak össze benneteket! 

A nyulak izgatottan bólogattak, és a sok-sok fül mind lengedezett, mint a répalevelek a fűben. 

- Mindannyian tudjátok, hogy három napja egy szörnyűséges idegen költözött a mi szép csendes erdőnkbe. 

Néhány kisebb nyuszi ijedten megrezegtette a bajuszát, és jujt meg jajt nyöszörögtek, aztán elcsendesedtek, és 

újra Bakaraszra néztek. A tekintélyes bajuszú főnyúl megvárta, míg megint mindenki rá figyel, aztán összevonta 

sűrű szemöldökét. 

- Ez az idegen egy rettenetes, pöfékelő, zakatoló és száguldozó szörnyeteg! – mondta szigorú hangon, amitől a 

nyuszik ismét úgy megijedtek, hogy percekig jujgattak meg jajgattak, mire újra csend lett. 

- Mindannyian tudjátok ugye, hogy kire gondolok? – kérdezte szigorúan Bakarasz. 

- Igen! Igen! – bólogattak a nyuszik, főleg Nyüszi, a kis izgága, aki ma sem fért a bőrébe. Izgett-mozgott, és 

Bakarasz minden szavára buzgón bólogatott. 

- Ez a rettenetes zakatoló szörnyeteg azokon a hosszú, fényes lábnyomokon közlekedik, amik régóta ott 

fekszenek az erdőnkben. Eddig békében éltünk a hosszú fényes lábnyomokkal, de a zakatoló szörnyeteg 

valahogy megtalálta őket, és most minden nap végigszalad a lábnyomokon, és szörnyűséges, ijesztő zajokkal 

riogatja a békés nyúlnépet. 

- Juj! Jaj! – visongattak Nyüszi vezetésével a kisnyulak, de Bakarasz vastag szemöldöke alól rájuk nézett, erre 

gyorsan elcsendesedtek. 

- A rettenetes zakatoló szörnyeteg minden áldott nap átzakatol a mi békés erdőnkön, füstöt okád, és nagy zajt 

csinál. Nyuszi követeink megpróbáltak beszélni a szörnyeteggel, de az nem volt hajlandó meghallgatni őket, 

csak elzakatolt mellettük, és majdnem feldöntötte őket. Ezért úgy döntöttem, hogy ezt a rettenetes zakatoló 



szörnyeteget márpedig nem tűrjük tovább az erdőnkben! Mi, nyulak, megvédelmezzük az otthonunkat! A 

szörnyeteget el kell zavarni! 

- Éljen! Éljen! – visongattak lelkesen a nyuszik, és hangosan megtapsolták Bakaraszt. 

- És hogyan zavarjuk el a rettenetes zakatoló szörnyeteget? – kérdezte Barnácska, egy nagyobbacska nyúlfi. 

Bakarasz szörnyen tudós képpel bólogatott. 

- Ez itt a nagy kérdés, nyulambulaim. Éppen ezért hívtalak össze benneteket, hogy közösen kitaláljuk a 

megoldást. 

- Hüm-hüm – hümmögettek töprengve a nyulak. 

- Kiabáljunk rá jó hangosan, hátha megijed, és elszalad! – mondta Pisze, a szürke nyuszilány. 

- Buta vagy! – felelte Pehely, a testvére. – Amilyen hatalmas és hangos, biztos nem ijed meg a kiabálásodtól. 

- Hát én biztos megijednék, és világgá szaladnék, ha valaki rám kiabálna! – válaszolta sértődötten Pisze. 

- Akkor gáncsoljuk el! – javasolta Csete néni. – Húzzunk ki egy nagy kötelet a szörnyeteg útjába, abban majd 

megbotlik és elesik. Akkor aztán megnézheti magát! 

Pehely és Pisze sugdolózva vihorásztak Csete néni mögött, de hangosan kinevetni azért nem merték. 

- Csend legyen, kölykök! Nem tisztelitek az idősebbeket? – dörrent rájuk Fagyöngy, az apukájuk, mire a két 

nyuszi elpirult szégyenében, és elhallgattak. 

- Fe-fe-fenyegessük meg, hogy ráeresztjük a ró-ró-rókát! – ajánlotta Nyunyuszi, akit eredetileg egyszerűen 

Nyuszinak hívtak, de kiskorában egyszer félrenyelte a lóherepépet, és azóta csak dadogva tudott beszélni. 

- Ez jó ötlet, Nyunyuszi – mondta Füllencs, a lógófülű. – De vajon fél-e a rettenetes zakatoló idegen a rókától? 

Lehet, hogy még a rókánál is hatalmasabb! 

- Ez borzasztó! – sápítoztak az anyanyulak, meg az aprónyuszik. – Hatalmasabb a rókánál! 

- De hát akkor mit csináljunk? – kérdezte tanácstalanul Bakarasz. 

Füllencs megvakarta lelógó füle tövét a hátsó lábával. 

- Szerintem dobáljuk meg tobozzal meg földgöröngyökkel! 

Ez a javaslat mindannyiuknak nagyon tetszett. Végül hosszas tanácskozás után közös megegyezéssel abban 

maradtak, hogy kihúznak egy madzagot is, meg közben jól megdobálják a szörnyeteget. 



Bátor nyuszik egész serege jelentkezett önkéntesként a feladatra. Sőt az egész nyúltábor. Bakarasz büszkén 

rázogatta méretes bajuszát, ahogy végignézett nyuszinépén. 

- Büszke vagyok rátok, nyulambulaim! Kezdjük meg hát a felkészülést a Megtámadási és Szörnytegtelenítési 

Hadműveletre! Mivel mindannyian kiveszitek a részeteket ebből a bátor, nagy feladatból, ezennel elnevezlek 

benneteket Rettenetes Nyúlkommandónak! 

- Éljen! Éljen! – kiabálták a nyuszik, és mind szörnyűségesen büszkék voltak magukra. Csak úgy dagadozott a 

mellük, ahogy peckesen körülsétálták a tisztást. Még hogy a nyulak gyáva állatok! Merje csak ezután bárki is 

gyávának nevezni őket, mikor a Rettenetes Nyúlkommandó szembeszáll a zakatoló szörnyeteggel! 

Neki is álltak rögtön nagy lelkesedéssel földgöröngyöket meg tobozokat gyűjteni a támadáshoz. Pisze és Pehely 

meg elrohantak, és csentek valahonnan egy hosszú madzagot. 

Délre már készen is állt a nyuszihadsereg. Odacipelték a földet meg a tobozokat a hosszú fényes lábnyomok 

mellé. Pisze és Pehely pedig elrejtőztek a lábnyom két oldalán, a kezükben tartva a keresztbe tett madzagot, 

hogy elgáncsolják vele a szörnyeteget. Bakarasz, a főnyúl, egy magas tuskó tetejéről nézte büszkén a sürgölődő 

társaságot. 

- Te leszel a megfigyelő! – jelentette ki Barnácskának, aki egyre ott toporgott mellette. – Jó alaposan figyelj meg 

mindent, hogy elmesélhesd a bátorságunkat az erdő többi állatának, ha elűztük a szörnyeteget! 

- De én akartam a megfigyelő lenni! – sivalkodott toporzékolva Nyüszi. 

- Te majd a hírvivő leszel! – mondta neki Bakarasz. 

- Jaj de jó! Hírvivő leszek! – ugrándozta körül a fatönköt Nyüszi. – És mi lesz a dolgom? 

- Eredj, és szaladj előre arrafelé, amerről a zakatoló szörnyeteg szokott jönni, és ha meglátod, hogy közeledik, 

úgy iszkolj ide hozzánk visszafelé, ahogy csak a lábad bírja! 

Nyüszi lelkesen bólogatott, és hosszú lábait szedve elszaladt. 

A Rettenetes Nyúlkommandó eközben teljes létszámban felsorakozott a fényes lábnyomok mellett. Nyunyuszi 

lapulevélből csákót készített a fejére. Füllencs iszappal maszatolta feketére a pofácskáját, hogy minél ijesztőbb 

legyen. Csete néni felszedett valahol egy makkos faágat, azt lóbálta a mancsában. A többiek mind morcos 

pofával sorakoztak mellettük, és ki-ki megragadta a maga tobozát vagy göröngyét, amit hozzá akart vágni a 

szörnyeteghez. 

- Most már biztosan mindjárt jön! – mondta Füllencs toporogva, és valahogy már nem is érezte olyan bátornak 

magát, mint reggel a tisztáson. 



- Hát persze! Majd jól megdobáljuk! – bizonygatta Fagyöngy, de neki is remegett a bajusza. 

- Bi-bi-bizony! – mondta Nyunyuszi. – Má-már látom is, hogy jön! 

Füllencs és még három másik nyuszi rémülten elejtette a kezéből a tobozt. Valami sebesen száguldott feléjük a 

hosszú fényes lábnyomokon. 

Száguldott ám, de nem a szörnyeteg, csak Nyüszi. A bajuszkája reszketett a felindultságtól, és csak úgy lobogtak 

a fülei. Majdnem nekirohant Bakarasz fatuskójának, alig tudott megállni előtte. 

- Jön! Jön! – zihálta reszketve, és hadonászott a füleivel. – Rémes! Füstöt okád a feje tetején! Iszonytató! Olyan, 

mint... Borzalmas! 

Azután körbeugrálta saját magát, és elinalt a sűrű erdő legsűrűbbjébe. 

Ketten-hárman is elsápadtak az ijedtségtől a Rettenetes Nyúlkommandó tagjai közül, és úgy kellett 

megtámogatni őket, hogy el ne ájuljanak, de a többség bátran kitartott. Marcona arccal megmarkolták a 

tobozukat. De pisszenni nem mertek többet, csak rá-rápislogtak a tuskóján üldögélő Bakaraszra. 

Vártak, vártak, és egyszerre meghallották a zakatolást meg a sistergést. Összerezzent a nyuszinépség. A nagy 

fekete, zakatoló szörnyeteg egyenesen feléjük rohant, és közben hangosan kiabált. 

- Zaka-zaka, zaka-zaka, hu-húúú! 

Ettől még a rettenthetetlen főnyúlnak, Bakarasznak is egyszerre inába szállt a bátorsága. Keresztbe álltak a 

szemei ijedtében. Citerázni kezdtek a térdei, és remegett a bajusza, mintha a szél fújná. 

- Itt van a szörnyeteg! – kiáltotta Bakarasz, és akkorát ugrott rémületében, hogy lerepült a tuskóról, és ráesett 

egyenesen Barnácskára. Az meg azt hitte, máris eljött érte a szörnyeteg, és az terítette le a földre. 

- Segítség! Elkapott a zakatoló szörnyeteg! – kiáltotta. 

Az iszappal maszatolt pofájú Füllencs nem bírta tovább. Felugrott, és elkiáltotta magát. 

- Meneküljön, ki merre lát! 

Lett is ribillió! A Rettenetes Nyúlkommandó úgy dobálta szét a tobozait meg a göröngyeit, mintha soha nem is 

készültek volna támadásra. Pehely és Pisze elhajították a madzagot, és úgy ugrottak fel, mintha égne a farkuk. 

A nyuszik, ahányan csak voltak, annyi felé szaladtak, hátra sem néztek, örültek, hogy menthették a bőrüket, 

nemhogy megdobálták volna a szörnyeteget. 

- Nini! Nézzétek, mennyi nyuszi, gyerekek! – kiáltotta egy kisfiú az erdei kisvonat egyik kocsijában, és az iszkoló 

tapsifülesekre mutatott. 



- Nahát! Szervusztok, nyuszik! – integettek a gyerekek a vonatból, de a nyuszik meg sem hallották, annyira 

igyekeztek befelé az erdőbe. 

- Zaka-zaka, zaka-zaka, hu-húúú! – mondta vidáman gőzmozdony, ami a kisvonatot húzta, és tovább szaladt a 

nevető gyerekekkel teli kocsikkal az erdőben. 

 

  



Igyártó Zita: Az erdő ajándéka 

 Valamikor réges-régen, amikor az állatok még tudtak beszélni, az volt a szokás, hogy a húsvéti hímes tojásokat 

az erdei nyulak festették. Nyáron a vadvirágok lehullatott szirmaiból színes festékeket készítettek, és 

nyárfakéregből készült dobozokban tárolták tavaszig. 

Így dolgoztak egész nyáron Nyúl apóék, is. A virágszirmokat gyűjtögették, ősszel pedig a fák színes leveleit. Télen 

száraz fűszálakból apró pemzliket, ecseteket kötözgettek, és mindezeket a kamra polcaira rakosgatták el. 

Tavasz felé nagy volt a sürgés-forgás a baromfiudvarok tájékán is, a tyúkok előkészítették a szép, fehér tojásokat 

és várták a az erdei vásárlókat. Lassan elmúlt a tél, és megérkezett a tavasz. A cinegék meg is beszélték 

egymás között az eseményeket. 

– Nyitni kék, nyitni kék! – énekelte az egyik. – Csicsidő, csicsidő! – jött hamarosan a válasz. 

Meghallották ezt a beszélgetést a hóvirágok és előbújtak a puha mohatakaró alól. Hamarosan a többi tavaszi 

virág is feléledt téli álmából: a lila kökörcsin, a kékszirmú kővirág, a bólogató fehér ruhás tőzike, a sárga 

köntösbe bújt kankalin. Az erdei tisztást tarkabarka virágszőnyeg díszítette. Nyúl apó és családja már alig várták, 

hogy elkezdhessék a munkát. Húsvét előtt pár héttel Nyúl apó így szólt: 

– Elérkezett az idő, gyerekek, holnap munkához látunk. Janka és Panka, ti hozzátok elő a kamrából a festékeket 

és pemzliket, a fiúk pedig induljanak a faluba a megrendelt tojásokért! A nyuszifiúk előszedték a kis kézi 

szekerüket és elhúzták a falu felé, a lányok pedig a konyhába szaladtak, de kis idő elteltével éktelen 

sivalkodással rohantak vissza. 

– Üresek a polcok, eltűntek a pemzlik és a festékek! Mivel fogunk dolgozni? 

Nyúl apó és Nyúl anyó értetlenül néztek egymásra,. Nemrég még minden megvolt, ki követhetett el ilyen 

gonoszságot? Ha nem kerülnek elő a munkaeszközök, húsvétkor a gyerekek nem találnak majd hímes tojásokat 

a bokor alatt. Hamarosan megérkeztek a fiúk is a szép fehér tojásokkal. Nagy volt a csalódásuk, mikor 

megtudták, mit történt. Elhatározták, hogy ha törik ha szakad, megkeresik a tolvajt. 

El is indultak hát az erdőbe és kérdezgették a szembejövő erdőlakókat, hogy tudnak-e valamit az eltűnt 

festékekről de senki nem tudott segíteni. Szarka asszonyság a fészke körül sürgölődött, őt is megkérdezték. 

 

– Én nem tudok semmit – válaszolta nevetve – , de azért kérdezzétek meg a rókát is. 

Elindultak hát a róka házához, s mikor odaértek, bizony elámultak azon, amit láttak. A ház előtt egy tisztáson 

egy tarkabarka csodalény éppen tojást festett, vagy inkább akart festeni, ami azonban sehogy sem sikerült 

neki, mert a festék nem ragadt meg a tojásokon, de annál inkább a bundáján. Ilyen tiritarka rókát még nem 



látott a világ. Szegény róka nem tudta, hogy a tojásokat festés előtt nedves szivaccsal át kell törülgetni. A rejtély 

bizony megoldódott: a róka volt a tettes. Meg is bánta őkelme, mert egy hétig mosta bundáját a patakban. 

azonban ez a nyulakon nem segített, mert se festék, se pedig egy árva pemzli nem maradt, a kétbalkezes 

festőművész mindent elpocsékolt és tönkretett. 

A társaság szomorú szívvel tért haza. Nem tudták, mitévők legyenek. Ültek a ház eresze alatt és búsan lógatták 

a füleiket. Nyúl anyó elővette a vizeskannát, és vízért indult a közeli forráshoz. Szomorú volt ő is. Leült a forrás 

csordogáló vize mellé és kedvetlenül nézte a bokrok között tevékenykedő cinegéket. Egyszer csak különösen 

kedves, csilingelő hangon szólította meg valaki: 

– Miért vagy ilyen szomorú, Nyúl anyó? 

Az anyó körülnézett, de nem látott a közelben senkit. A csilingelő hangocska azonban ismét szólította: 

– Nyúl anyó, Nyúl anyó, itt vagyok melletted, miért búslakodsz? 

Nyúl anyó lenézett a földre, hát közvetlen közelében egy csokornyi hóvirág virult. 

– Te szólítottál, hóvirág? –kérdezte Nyúl anyó. 

– Én hát! Miért itatod az egereket? 

– Jaj, jaj kedves hóvirág, nagy baj történt nálunk. A róka elcsente a festékkészletünket és az ecseteket is. Nem 

tudunk tojásokat festeni. Csalódnak majd a gyerekek, hogy húsvét vasárnapján nem találnak hímes tojásokat a 

kertek bokrai alatt. 

– Csak ez a baj? Ezen könnyen tudunk segíteni- mondta a hóvirág. 

Egyet füttyentett és a cinegék mind odasorakoztak a közeli fák ágaira. 

– Kedves cinegék – kezdte a hóvirág. – vigyétek el a hírt az erdő minden vadvirágának, hogy a nyulak nagy 

bajban vannak! Nincs festékük a tojásfestéshez, ezért mindenki adjon egy kevéskét a saját készletéből. 

A cinegék azonnal szétszéledtek és kisvártatva meg is érkeztek a festékekkel tele kis nyírfacsuprokkal. A 

hóvirágok fehér és zöld festéket küldtek, a kővirág szép világoskéket, a tőzike fehéret, a kankalin sárgát. Festék 

már volt elég, csak az ecset hiányzott. Ekkor  megszólalt a fűzfabokor, aki eddig csendesen nézte a nagy 

sürgés-forgást. 

– Adok én neked ecsetet, amennyi csak kell! Itt vannak a barkáim, nagyon szépen lehet velük festeni. A 

közelben álló szomorúfűz is megszólalt: 

– Én is adok vesszeimből, fonjatok belőle kosarat, hogy legyen miben hazavinni a sok festéket és barkát! 



El is készült a kosár, és Nyúl anyó boldogan vitte haza az erdő adományát. Otthon nagy lett az öröm. Azonnal 

munkához is láttak. Még soha ilyen szép hímeseket nem festettek a nyulak. El is készültek időre. Amikor a 

festéssel végeztek, szomorúfűzvesszőből sok-sok apró kosárkát fontak, ezekbe rakták a tojásokat és elrejtették 

vasárnap hajnalban a kertek bokrai alá. 

Milyen nagy volt az öröm, mikor kora reggel a kislányok kiszaladtak a kertbe és a bokrok alatt megtalálták a 

fűzfakosárkákba rejtett csodaszép hímes tojásokat! Másnap, húsvét hétfőn a locsolódó legénykék is ámulva 

nézték a különös fényben játszó remekműveket. Sokáig találgatták, hoyg az idén miért ilyen különlegesen 

szépek a tojások. A titkot azonban csak a nyulak, az énekesmadarak és a vadvirágok tudták. azt, hogy igazán 

szépet csak a szeretet, a megértés és az összetartás tud alkotni, s hogy mindez az erdő ajándéka. 

 

  



Versek 

K. László Szilvia: A húsvéti 

kalács 

 Tej kell hozzá, élesztő, 

liszt és tojás egy-kettő, 

só, vaj, cukor, mi kell más? 

Persze ami lényeges még, 

én is kellek, nem vitás! 

Megdagasztom, meggyúrom, 

meleg helyen otthagyom. 

Amíg pihen, megdagad, 

aztán jön a legjobb része, 

talán a legfontosabb! 

Gyúrom, gyúrom, elvágom, 

nyuszikává formázom. 

Feje lesz, meg nagy hasa, 

lábak, fülek, farkinca 

Szép sárgára színezem, 

a sütőbe beteszem. 

Mikor pedig végre megsül 

húsvét napján megeszem. 

 

Végh György: Kleofás, a 

didergő kistojás 

 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. 

 

Mentovics Éva: Tavaszi 

mondóka 

 Tegnap éjjel álmot láttam, 

illatozó réten jártam. 

Kismadár szállt a magasba, 

azt dalolta: húsvét van ma. 

 

 

 

 



Locsolkodó versek 

 

Köszönöm, hogy köszöntöttél, 

Rózsavízzel megöntöztél. 

Én is köszöntelek Téged, 

Tojás lesz a fizetséged. 

Aki adta, ne feledd, 

És a tojást el ne ejtsd! 

 

Köszönöm, hogy köszöntöttél, 

Rózsavízzel megöntöztél. 

En is köszöntelek Téged, 

Tojás lesz a fizetséged. 

Aki adta, ne feledd, 

És a tojást el ne ejtsd! 

 

Van-e háznak rózsabokra 

nyúljék élte sok napokra 

hogy virítson, mint rózsaszál 

megöntözném: ennyiből áll 

e kis kertész fáradtsága, 

piros tojás a váltsága. 

 

Itt a húsvét, eljött végre, 

A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 

Illatosvíz illik rájuk. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 

Hervadt virág lesz már holnap. 

Ne fuss el hát szép virágom, 

Locsolásért, puszid várom. 

 

 

Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára. 

Csepegjél rózsavíz erre a kislányra. 

Rózsavíztől, majd meglátod, szép 

és ügyes leszel 

Ugye kislány a zsebembe piros 

tojást teszel? 

 

Kinyílott az aranyeső, 

Én voltam ma a legelső, 

aki kora reggel 

locsolkodni kelt fel. 

Minden szőke, barna lány 

Mint a piros tulipán 

Viruljon- viruljon 

Rózsapermet hulljon. 

Íme, itt a kölni 

Szabad-e locsolni? 

 

 

 

 

 



 

Dalok, énekek 

Kattintson a képekre a tartalom megnyitásához! 

 

 
Hol jártál báránykám 

 

 
Hová mész te kis nyulacska 

 

 
Nyuszi ül a fűben 

 
Gryllus Vilmos: Locsoló 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4
https://www.youtube.com/watch?v=XecAvoJVQKQ
https://www.youtube.com/watch?v=D3v9XA73sHU
https://www.youtube.com/watch?v=PQX6fdkaBto


Mondóka: 

Nyuszi, nyuszi, nyuszikám, 

ne félj tőlem, nincs puskám. 

Van ám nékem egyebem, 

friss káposztalevelem. 

  



Videók, mesék, érdekesség 

Kattintson a képekre a videók megtekintéséhez! 

 

 
Kis nyuszi ébredj fel 

 
Kolompos locsolkodó 

 
Bíró Eszter: Tóbiás, a húsvéti tojás 

 
Tojáspatkoló munkában Húsvét előtt 

  

https://youtu.be/D0RAnPtbktU
https://youtu.be/v5lO4eM2DRM
https://youtu.be/v5lO4eM2DRM
https://www.youtube.com/watch?v=I1fv2t_XRfo


Ötletek, vizuális segédletek 

Ábrázolás, barkácsolás 

Újrahasznosítás, wc.papír-guriga, papír-tányér, tojástartó felhasználása 
 

              

 

 

 

 



                         

 

                                                                   



                                       

        

  



Tojás díszítés 
 

   

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



További ötletek 
 

                   

 

 

                                                  

  



Fejlesztési lehetőségek 

                       

 

 

  



Gyakoroljuk a térirányokat! „Hol van a nyuszi?” 
 

 

 

                                                 



                                             

                                                      



 



 



 



 



                                        

 



                                    

 

  



Feladatlapok, szinezők 
 

 

 



    

 



   



   



         

 



  



 



   



 

  



Lakás díszítés 
 

       

 

 



         

 

 

  



Jó étvágyat! 

        

 

      



            

 

 

            

  



Érdekességek 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  



Fejlesztési játék  

 

 

 

 

  

https://wordwall.net/hu/resource/1248618/vizu%c3%a1lis-%c3%a9szlel%c3%a9s/h%c3%admes-toj%c3%a1sok


Érdekesség 

Húsvét a nagyvilágban 

Anglia 

Régi hagyomány az országban, hogy az emberek kivonulnak a lakóhelyükhöz közeli dombokra, és 

versenyeztek, hogy melyikük tudja úgy legurítani a tojást a dombról, hogy az ne törjön össze. 

Ausztrália 

Érdekesség számunkra, hogy Ausztráliában a húsvét őszre esik, így nincsen a miénkhez hasonló tavasz váró 

jellege. Húsvéti szimbólumuk az itt őshonos erszényes nyúl. (Fenti kép) Ausztráliában ugyanis a nyulak hatalmas 

gazdasági problémát jelentenek, és a legtöbb államban hivatalosan nem is tarthatók. 

 

 



Belgium 

Belgium egyik városában húsvétkor minden a tojás körül forog. Húsvét szombatján megnyitják a tojásvásárt, 

mert szerintük még a Napkirály ajándékozott jogot a helyi tojáskereskedőknek a vásár megtartására. 

Választanak maguk közül Tojásherceget, majd Tojáshercegnőt is. 

Spanyolország 

Az ország különböző városaiban felvonulások, ünnepségek, és fesztiválok kezdődnek húsvét tájékán. Húsvétkor 

torrijast, azaz kenyérből, tejből és tojásból készült fahéjas bundás kenyeret csipegetnek. 

 


