Szigeti Ágnes, óvodapedagógus, és a Dunaföldvár- Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Természeti Munkaközösség
(Folytatás az óvodai Nevelés hasábjairól: rajzolás, locsolóversek)

Húsvéti témahét
Nyuszi rajzolásához:
• „Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint egy zsemlyét. -(Kört rajzolok, az a nyuszi hasa)
Kerekecskén kis gombocska, akárcsak egy baba volna. - (Nagy kör tetejére egy kisebb kör)
Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belőle? - (Két fület rajzolok a felső körre)
Bajuszkája, farkincája, aki nem vak, az meglátja. - (3szál bajusz mindkét oldalra, alulra kör)
Kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska. - (mindkét oldalra is tappancs)
Kis karika, nagy karika, hosszú füle, rövid farka, készen van a kis nyulacska!”
• Nyuszi, nyuszi, nyulacskám…
• Egy, kettő, három, négy, kis őzike…

Locsoló versek:
Húsvét másnapján régi szokás szerint fogadják
szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok, de
öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok, most a
locsolásért piros tojást kapok.

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!

Birka, barka, berkenye, eljött húsvét reggele.
Rózsavizet Erzsóknak, piros tojást Ferkónak!
(lány és fiú név csere)

Harangoznak húsvétra, leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás, nekem is jár egy tojás!
Szabad –e locsolni?

Kerek erdőn jártam, kék ibolyát láttam.
El akart hervadni, szabad-e locsolni?

Én kis kertész legény vagyok, rózsavízzel
locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat, mint kertész a
virágokat.

Én még kicsi vagyok, verset nem tudok.
Ha jönnek a nagyok, majd mondanak azok.

Ajtó mellett állok, piros tojást várok.
Ha nem adják párját, estig is itt állok!

Biri, biri bárány, alig áll a lábán.
Kiviszik a zöld mezőre, édes fűre, legelőre.

Itt a húsvét, eljött végre, a szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok, illatos víz illik rájok.

Kiskertemben jártam, virágot találtam.
El akart hervadni, szabad locsolni?

Kit húsvétkor nem locsolnak, hervadt virág lesz
már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom, locsolásért puszid
várom!

Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom!

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel, hogy el ne
hervadozzál.
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.

Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét
napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Korán reggel útra keltem, se nem ittam, se nem
ettem.
Tarisznya húzza a vállam, térdig kopott már a
lábam.
Bejártam a fél világot, láttam sok-sok szép
virágot.
A legszebbre most találtam, megöntözni, alig
vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért jár egy
puszi.

Mesék:

Ének, zene, énekes játékok:

A kisnyúl fülbevalója
Ki lesz a húsvéti nyúl?
A nyúl meg a tavaszi hó
A kisnyúl csengettyűje
A nyúl és a sün versenyfutása
Móra F.: A húsvét
Zelk Z.: A három nyúl

Erdő szélén…
Gyuszi nyuszi…
Nyuszi ül a fűben…
Forrai Katalin: Ének az óvodában
IKT eszközök: CD, Laptop

Egyéb segédanyagok:

Mozgások:

Magyar Gábor: Mozgáskotta
Játékos mozgásfejlesztő készlet, tornaszőnyeg
Futó-fogó játékokhoz eszközök a szabadban.
Padok, labdák, ugráló kötelek, megkülönböztető
mellények

Nyuszi ugrás
Gurulóátfordulás előre, hátra (differenciáltan)
Játékos utánzó mozgások
Fogójátékok: Nyuszi – vadász
Nyuszi – róka
Szalagfogó – nyuszi farok gyűjtése

