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Versek

 

Szalai Borbála:  

Nyúl Tamás, az óvodás 

 

Erdőszéli bokor alján 

megnyílt az új óvoda. 

Tomi fiát Nyúlanyó is 

beíratta hát oda. 

 

Megszeppenve nézett körül 

az aprócska nyúlgyerek: 

- Mama, félek! Vigyél haza! 

Itt senkit sem ismerek!...- 

 

 

- Ejnye, fiam! - szólt az anyja. - 

Hogy lehetsz ily gyáva nyúl?! 

Itt van minden szomszédgyerek, 

nézd, Tapsi is itt tanul...- 

 

Így kezdte el az óvodát 

kurta farkú Nyúl Tamás... 

Verset tanult, énekeket, 

mint a többi óvodás... 

 

Eljött a tél, s szól az anyja: 

- Halljuk, mit tudsz, kisfiam! - 

Csengő hangon kezdi Tomi: 

- Trilli-trilla-trillilam... - 

 

- De hiszen ez madár nóta?! 

Hol tanultad, jó gyerek? - 

- Óvodánkban sárgarigó 

tanítja az éneket!...- 

 

No, lett erre nagy derültség! 

Visszhangzott a kacagás! 

Fel is húzta ám az orrát, 

megsértődött Nyúl Tamás!... 

 

Amióta kinevették, 

meg se mukkan sohasem... 

Nem tudja őt szóra bírni 

még a saját anyja sem... 

 

 

 



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, 

vízbe 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 befestjük szép pirosra, 

zöld-pettyesre, kék-csíkosra. 

 

Ki kopog az ól falán? 

Hívd a csirkét, Nyúl-mamám! 

Így lesz nékem jó napom: 

csibe csipog csónakon. 

 

Indulj, Nyiszi, rajta, kész! 

Bátor Nyúl a tengerész! 

De ki ugrál ott a réten? 

Bárány Bandi hófehéren. 

Karcsú láb és tejszín bunda, 

gyere, Bandi, csónakunkba! 

 

Mennyi minden van a bárkán! 

Bárkán ül 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 mindet 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. 

 

 



  

Mesék 

 

 Döbrentey Ildikó: Húsvéti mese 

https://mesemorzsa.blogspot.com/2015_04_03_archive.html#3781727792971092846 

 

 A húsvéti locsolkodás és a piros tojás története 

https://nemzeti.net/a-husveti-locsolkodas-es-a-piros-tojas-eredete-12086163.html 

 

 

+ húsvéti locsolóversek gyű jteménye: 

https://mesemorzsa.blogspot.com/2009_03_04_archive.html#5846823910621283 
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Ének, zene 

 

 Reggeli harmat 

https://www.youtube.com/watch?v=vJwB81QSFj4 

 Easter basket song  

https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M 

 B-U-N-N-Y song 

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g 

 5 little speckled frogs 

 https://www.youtube.com/watch?v=VQTVrxj4l6o&t=74s 

 Counting bunnies 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 
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Játékos mozgás 

 

 

 Head and shoulders: 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

 

 Action song for kids: 

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 
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