
Tavasz – Húsvét elő 

Piros tojás, fehér nyuszi 

  

(március 30. – április 3.) 

 

Vizuális tevékenység ötletek: 

Sóliszt gyurmánk receptje: 

- 1 kg liszt 

- 1 kg só 

- 5 evőkanál olaj 

- Víz (amennyi kell, hogy ne tapadjon a kezünkhöz) 

- Temperával lehet egyszerűen színezni  

 

Virágok különböző módszerekkel: 

     



       

 

 



Mozgásos feladatok: 

 

Célbadobó 

- Egyszerű célpontok készítése műanyagpohárból, papaírtányérból, alufóliából. Bármilyen másik 

otthon lévő újrahasznosítható anyagból gyúrt golyókkal (pl újságpapír) el kell találni a célt.  

   

- Avagy kihelyezett kosarat akasztunk fel az otthonunkban a gyermeknek fejmagasságába. Kétkezes 

vagy egykezes alsódobás, kétkezes vagy egykezes felsődobás is gyakorolható vele. Lábtartás az 

egykezes dobás esetében mindig az ellenkező oldali láb legyen.  

Bármilyen nagyobb űrtartalmú tárgyból is kialakíthatunk célt.  

    

  



 

Válogatások 

- Az egyszerűnek tűnő játékok is brilliánsak lehetnek, ha jobban belegondolunk. A válogatás a vizuális 

észleléstől kezdve a finommotoros képességekig nagyon sok mindent fejleszt egyszerre. Türelmet, 

esztétikai érzéket és szabálytudatot alakít. Motiváló hatású, ha a válogatás feladatának szabályát a 

gyermek határozhatja meg (melyiket hova fogja gyűjteni, hány fér egy dobozba, egyszerre hány 

darab helyezhető át…) Nehezítésként eszközhasználattal is fűszerezhetjük a játékot. Kanállal, 

villával dolgozunk, esetleg csipesszel. 

Figyeljünk a balról jobbra irányuló pakolásra! Az írás előkészítésének fontos eleme ez! 

     

  



Anyanyelvi nevelés: 

Tavaszi vers: 

Kicsi mag a föld alatt  (guggolunk, kezünk előttünk a földön, mintha letakarnánk a kis magot) 
Napsugarat hívogat.   
Ha a tavasz közeleg, 
Kicsi csíra növöget.  (mutatóujjunkkal elkezdünk felfelé „kígyózni”) 
Kapaszkodik a gyökér, (összes ujjunkkal lefelé nyúlunk, kapaszkodunk) 
Kis növényke fényre ér.  
Nő a szára, levele,  (tenyerünkkel felfelé simítunk, mintha korcsolyáznánk velük) 
Nyújtózkodik felfele.  (felállunk lassan guggolásból, míg folytatjuk az előző mozdulatot) 
Bimbót ringat, szirmot nyit. (csuklók összeérnek, kinyitjuk a tenyerünket és ujjainkat) 
Illatával beborít.  (beleszagolunk és beborítjuk vele magunkat) 
 
 

Locsoló vers: 

Kinyílott az aranyeső 
Én voltam ma a legelső, 
Aki kora reggel, 
Locsolkodni kelt fel! 
Minden szőke, barna lány, 
Mint a piros tulipán, 
Virulva viruljon, 
Rózsapermet hulljon! 
Íme itt a kölni, 
Szabad-e locsolni? 
 

Locsolást köszönő vers: 

Köszönöm, hogy köszöntöttél,  
Rózsavízzel megöntöztél. 
Én is köszöntelek téged,  
Tojás lesz a fizetséged. 

 

Ének-zene: 

 

Magyar: 

 

Én kis  kertet kerteltem 

https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI 

 

Bújj, bújj, zöld ág 

https://www.youtube.com/watch?v=ogJbc_Mtl2I&list=PLoRq7659d6F-Baq5v_nw-C0SdvjVgvlch 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
https://www.youtube.com/watch?v=ogJbc_Mtl2I&list=PLoRq7659d6F-Baq5v_nw-C0SdvjVgvlch


Zenehallgatás: 

 

Tavaszi szél: 

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Princess – Tavaszi hajnal 

https://www.youtube.com/watch?v=dHb0JZtN1PY 

 

Angol dalok: 

 

Old McDonald 

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

 

Rainbow colors song 

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

 

 

Környezetismereti nevelés: 

 

Ültetések, csíráztatások: 

https://oazis.hu/csiraztatas-otthon/ 

 

Ismerkedés a tojással 

- Közös főzőcskézés 

Bármit, amihez a gyermek feltörhet tojást! 

Bármit, amihez kell felvert tojásfehérje!  

- Összetört és kiszáradt tojáshéjból mozaik készítése 

- Főtt tojással jól modellezhető az angol Humpty Dumpty dal. Összetörik és azt már senki nem tudja 

helyrehozni. Rajzolhattok rá arcot is.  

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://www.youtube.com/watch?v=dHb0JZtN1PY
https://www.youtube.com/watch?v=ovfdRHdGR_w
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://oazis.hu/csiraztatas-otthon/

