E háznak van egy rózsája,
a rózsának egy bimbója.
Én a rózsát megöntözöm,
a piros tojást megköszönöm!

Sziasztok Kedves Gyerekek!
Remélem, Ti is nagyon várjátok már a Húsvétot és a Húsvéti Nyuszit!
Készüljünk együtt erre a szép ünnepre! Azért, hogy tiszta, rendezett lakásba
várjuk a nyuszit, fontos, hogy mindannyian tegyetek rendet a szobáitokban! Én is
elpakolom, amiket az asztalomon felejtettem. Figyeljetek arra, hogy minden
játékot tegyetek a helyére, a polcokon vagy a szekrényben szépen legyenek a
játékos kosarak, a társasjátékokat és az autós kosarakat is rendezzétek el! A
könyvespolcról se feledkezzetek el! Ha ollóval vágtok, figyeljetek oda, hogy
papírdarabok ne legyenek a földön! Az ágyatokat minden nap szépen igazítsátok
meg!
Nagyon ügyesek vagytok, ezért a nyuszi nagy örömmel fog hozzátok menni!

1. nap
Egy kedves mesét küldök nektek, amiből megtudjuk, hogyan készülnek Nyulambulamék a Húsvétra. A mese: Kovács Klára: Nagy a munka (az alábbi honlapon
a 2. mese)
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/
Készítsetek egy puha fészket
játékból
a
nyuszinak!
Tudjátok, hogy az igazi nyuszi
üreget ás a földbe, és azt béleli
ki puha fűvel, szénával. Ti
esetleg kisebb plédekből, vagy
már
nem
használatos
párnahuzatból,
lepedőből
tudtok fészket készíteni. Ez
maradjon meg a héten, mert
még szükségünk lesz rá!

2. nap
Mondjuk és mutogassuk el az egyik kedvenc mondókánkat!
Nyuszi fülét hegyezi,
Nagy bajuszát pödri,
Répát eszik: rop, rop, rop,
Nagyot ugrik: hopp, hopp, hopp.
Játszunk Répakereső játékot!
Ehhez rajzoljatok legalább 10 db répát, színezzétek és vágjátok ki! Valaki dugja
el különböző helyekre a lakásban, de beszéljétek meg, hogy melyik helyiségekbe
lehet elrejteni. Meg kell keresni a répákat! Esetleg lehet segíteni a hideg-meleg
játékkal. Ha már kijátszottátok Magatokat, akkor tegyétek a répákat a
nyuszifészekbe.
Készítsetek nyuszicsaládot a fészekbe!
Vágjatok szüleitek segítségével kb 4-5 cm
széles csíkokat, melyet kiszíneztek annak
megfelelően, milyen színű nyuszikat
szeretnétek. Középre rajzoljátok meg az
arcát, vágjatok nekik füleket, színezzétek
ki, majd ragasszátok össze a hosszú csíkot,
amekkora nyuszikat szeretnétek! Végül
ragasszátok rá a füleket! Ha megszáradt,
betehetitek a nyuszifészekbe!

3. nap
Célbadobós játékot fogunk játszani! Ehhez vegyetek elő legalább 3 műanyag tálat,
vagy játékos kosarat. Tegyétek le a földre. Mindegyik kosárnak más-más legyen
a pontértéke. Ezt úgy jelölhetitek, hogy egy-egy lapra rajzoljatok pl. 1, 2, 3
számot, vagy a dobókockán található jeleket, melyeket a kosár elé tesztek. Pingpong labdával, papírgolyóval, esetleg kislabdával dobjatok célba. Jelezzétek
valamivel, hogy honnan kell dobni. Közelebb ne menjetek a különböző
dobásoknál! Minden dobásnál írjátok, hogy mennyi a pontértéke. Dobjatok
felváltva, és ha már legalább 10 kört játszottatok, adjátok össze, hogy ki mennyi
pontértékben dobott.
Biztos nagyon ügyesek lesztek!

Tegnap répát tettetek a nyuszifészekbe, ma almákat készítsetek a nyusziknak,
mert azt is nagyon szeretik! Találjátok ki a játékhoz, hogy mennyi almát
készítetek a fészekbe!
Lehetőségek:
Annyi almát készítsetek:
- ahány éves az, aki megnyerte a játékot (ez akkor lehetséges, ha Ti nyertétek meg
)
- ahányan alkotjátok a családotokat, így olyan, mintha mindenki adna a nyuszinak
enni
- ahányszor sikerült a legmagasabb pontértékű kosárba dobnod

Egy aranyos mesét küldök Nektek, melyből kiderül, tud-e csipogni a húsvéti
tojás?!
http://operencia.com/k-laszlo-szilvia-a-csipogo-himes-tojas/
A mese után elkészíthetitek a saját csipogó húsvéti
tojásotokat! Nézzétek, hogyan! Egy papírra
rajzoljatok tojást, amit kiszíneztek sárgára, vagy akár
sárga papírból is kivághatjátok a tojást. Rajzoljatok
vagy ragasszatok rá csőrt és szemeket! Ezután egy
másik papírt illesszetek rá, középről haladva
óvatosan kezdjétek el kifelé tépni körbe. Majd a papír
szélét ragasszátok rá a csibés papírra, és el is készült
az aranyos csipogó tojásotok!

Nézzétek meg, hogy Gombóc Artúr milyen nehézségbe ütközött a csipogó
húsvéti tojással a Pom-Pom meséiben!
https://www.youtube.com/watch?v=LugQAWwjDN4

4. nap
Ma egy vidám játékkal kezdjük a napot!
A neve: Magocskák gyűjtögetése
Papírból gyűrjetek kicsi golyókat, ezekből lesz majd a nyuszik vacsorája. A
nyuszik nagyon szeretik a különböző Párosan játsszátok: vagy ketten, vagy
négyen. Tegyetek le egy magot pl: az asztalra, és kő-papír-olló játékkal döntsétek
el, hogy ki nyer. Aki nyert, annak el kell vennie a magot, aki viszont veszített,
annak ezt meg kell akadályoznia úgy, hogy gyorsan ő teszi rá a kezét a magra.
Csak a nyertes veheti el a magot, a vesztes nem. Ő csak ráteheti a kezét. Minden
egyes kézrátétel után újra indul a játék egy újabb kő-papír-ollóval. A végén
számoljátok meg, ki mennyi magot gyűjtött a nyusziknak.
A nagyok játszhatják úgy is, hogy a nyertes csak bal kézzel veheti el a magot,
a vesztes pedig csak jobb kézzel próbálhatja védeni.
Egyikőtök sem tolhatja el a másik kezét annak érdekében, hogy megszerezze vagy
megvédje a magot!

Ha már eleget játszottatok, készítsetek egy
szép húsvéti díszt a szobátokba!
Ehhez vágjatok ki lehetőleg keményebb
papírból vagy színes kartonból egy tojásformát,
ami a dísz keretét fogja adni. Rajzoljatok,
színezzetek és vágjatok ki egy vagy akár kettő,
három tojást. Ha szeretnétek virágokkal,
levelekkel is díszíteni a tojást, akkor azokat is
vágjátok ki, majd rendezzétek el a tojáson és
végül ragasszátok rá! Egy fonal segítségével fel
is akaszthatjátok a szekrényetek fogójára vagy
lámpára. Biztos találtok neki helyet, ahol
nagyon szépen fog mutatni!

Boldog Ünnepet Kívánunk!
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