Húsvéti ünnepkör
Kedves szülők, kedves gyerekek!
Elérkezett a húsvét ünnepe. Sajnos ebben az évben csak ilyen rendhagyó formában van
lehetőségünk arra, hogy a megosszuk az ünneplés örömét, az együtt játszás, vidámkodás
lehetőségét!
Nagyon hiányoztok nekünk, vigyázzatok magatokra, kellemes ünnepeket kívánunk!
Hajni és Kitti néni

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!

Nyuszi fülét hegyezi,
(Mutatjuk a hosszú fülünket)

Hosszú bajuszát pödöri,
(Megpödörjük a hosszú bajszunkat)

Répát eszik, ropp-ropp-ropp,
(Répa rágást imitálunk)

Nagyot ugrik, hopp-hopp-hopp.
(A hopp, hopp, hoppra nagyot ugrunk)

Zenehallgatás:
Buborék együttes: Locsolkodó:
https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0
Gryllus Vilmos - Füzesi Magda: Tavasz:
https://www.youtube.com/watch?v=bivP7jnwvR8

Mese:
Rutkai Bori: Nyúl Ubul:
https://www.youtube.com/watch?v=zwWq9zKU-vQ
Bori Barátnőm: Bori és a húsvéti nyúl:
https://www.youtube.com/watch?v=h5YLBSJgx6E

Locsolóversek:
Rózsa, rózsa, szép virágszál,
szálló szélben hajladozzál,
napsütésben nyiladozzál,
meglocsollak: illatozzál!

Mosolyog a napsugár,
mosolyog az ég is,
locsolkodok, tojást kapok,
s mosolygok majd én is.

Készítsünk nyuszibábot!
1. Kérjük el anya egyik fakanalát, biztos vagyok
abban, hogy a közös móka miatt odaadja
nekünk az egyiket!
2. Rajzoljunk egy papírra két nyuszifület, jobb
ha erősebb, vastagabb papírt használunk!

3. Ha kész a két fülecske, díszítsük, majd vágjuk ki őket!
4. Ezután ragasszuk fel a fakanál egyik oldalára!
5. Most jön a legviccesebb rész, rajzoljuk meg a nyuszi arcát, a hosszú bajuszról se
feledkezzünk meg!
6. Jöhet egy masni a nyakba, és máris kész a nyuszibábunk, akivel egész hétvégén
játszhatunk! :)

Tenyérből állatka 
A legtöbb kisovis imádja körbe rajzolni a
tenyerét, de sokan nem is tudják, hogy
milyen kedves dolgokat készíthetnek a
saját kézlenyomatukkal.
1. Tedd szorosan az egyik tenyered a
papírra, arra figyelj, hogy ne az a
kezed legyen, amelyik ügyesebb,
azzal rajzolni fogsz!
2. Szépen óvatosan vezesd végig a ceruza hegyét a tenyered szélén, végezz alapos
munkát az ujjak között is, tudom, hogy csikis! 
3. Ha kész a lenyomat, vágd ki, ha nehéz, kérj segítséget!
4. Ezután jön megint a móka, egészítsd ki a papírt, és készíts belőle állatkát!
5. Legyél kreatív! Használj vattát, szalagokat, kavicsokat, gombokat!

Egy kis feladat, hogy még ügyesebbek legyetek!
Keressétek meg a kakukktojást az adott sorban! Ha van nyomtató,
kinyomtathatjátok a papírt és bekarikázhatjátok az oda nem illőt, de úgyis jó, ha
csak az ujjatokkal mutattok rá!

Ha van kedvetek, süssetek egy finom süteményt együtt,
biztosan mindenkinek jól esne egy szelet ennyi játék után!

MOZGÁS: 😊
A barkácsolás után biztosan jól fog esni egy kis mozgás!
Tornázzatok apával, anyával!
Az alábbi linken egy szuper pörgetős játékot található, de ez el is készíthető.
https://wordwall.net/hu/resource/1101656/mocorg%c3%b3-ker%c3%a9k

Kellékek: Kemény papír, Jancsi szög, ha ez nincs, a feladatokat felírjuk egy
papírra és mindenki húz belőle (pl.: ugrálj nyusziként, változz óriássá, legyél
kismadár, sétálj törpeként…)

Jó szórakozást, szép hetet kívánunk!
Ha van kedvetek, a kész munkákat osszátok meg velünk a vorosbegyzuglo@gmail.comra elküldve, nagyon örülnénk a visszajelzéseknek, és jó lenne látni Titeket!
Hajni néni, Kitti néni
Készítették: Hámori Kitti, Gondoláné Tóta Hajnalka óvodapedagógusok
Budapest,2020. ápr. 6.

