
Kedves Gyerekek és Szülők!

Közeleg a húsvét ünnepe! Készítsétek el a kedvenc nyuszitokat!

Húsvéti nyuszi
Szükséges eszközök: újságpapír az asztal védelmében, wc papír guriga, olló, ragasztó, 
konyhai törlőkendő (kék és rózsaszín), fekete filctoll, kis darab fehér papír (szem, orr, fülek)

Én is elkészítettem, lefotóztam a lépéseket, amivel remélem segíteni tudok. Jó munkát 
hozzá!

                            

                          

Az alkotásról készült fotókat küldjétek meg Óvodáitok e-mailcímére.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Beküldési határidő: 2021. április 7.

Honlapon megjelenés dátuma: 2021. április 8.



Kedves Gyerekek!

A Húsvéti ünnepekre készülődve, készítsük el együtt Zokni-Nyuszit!

MIRE LESZ SZÜKSÉGETEK?

 Olló

 fél pár zokni

 fonál vagy cérna

 fekete alkoholos filc

 rizs vagy homok a zokni töltéséhez

 ragasztó

 szemek (de rajzolhatjuk is)

Aranyosak és puhák, és a legjobb, hogy nem kell semmilyen varrói képességet elsajátítanunk
a zokni nyuszik készítéséhez. Tökéletes húsvéti dísz vagy ajándék kezdő barkácsolóknak és
kisebb  gyerekeknek.  Először  töltsük  meg  körülbelül  a  zokni  kétharmadát  rizzsel  vagy
homokkal. Ezután cérnával vagy fonállal kössük át a zokni felső harmadát (ez lesz később a
fül).  Kicsivel lejjebb kössük át  újra a fonállal  – ez lesz a feje.  Felül,  vágjuk be a  zoknit
egészen a kötözésig, ezután félkörben vágjuk ki a füleket. A szemeket ragasszuk fel vagy
rajzoljuk meg filccel. 

Az elkészült alkotásokat fotózzátok le és kérjétek meg a szüleiteket, hogy a saját óvodátok e-mail 

címére küldje el! Jó időtöltést és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Beküldési határidő: 2021. április 7.

Honlapon megjelenés dátuma: 2021. április 8.



Húsvéti készülődés: A berzselés
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünneplik Krisztus feltámadását.

A húsvét mozgóünnep, március 22 és április 25-e közötti időszakra esik. A Húsvéti
előkészület ideje a Keresztény egyházban a nagyböjt, ez idő alatt tilos volt mindenféle zenés,
hangos mulatság, bál vagy lakodalom. Húsvétvasárnappal ér véget, innen származik az ünnep
magyar elnevezése is. A tojás szinte minden országban az élet kezdetét jelenti, a teremtésnek

és újjászületésnek lett az egyik kedvelt szimbóluma. A húsvéti tojás díszítéséről már a 13.
századból is maradtak fenn írásos emlékek. A hosszú tél után nagyjából húsvét idejére esik,

hogy újra elkezdenek tojni a tyúkok, ezért is lehet, hogy ezeket a tojásokat szívesen
feldíszítették az emberek.

Kedves Gyerekek!

A hagyományos tojásfestési technikák világába szeretnénk elkalauzolni titeket, egészen
pontosan a berzselést, azaz levélrátétes díszítést mutatjuk meg lépésről lépésre.

Készítsetek Ti is szüleitekkel berzselt tojásokat és az alkotásokról készült fotókat küldjétek el
az Óvodátok email címére.

Beküldési határidő: 2021. április 7.

Honlapon megjelenés dátuma: 2021. április 8.

Köszönjük munkátokat és kellemes alkotást kívánunk!



A berzselés kellékei:

- kifújt vagy főtt tojás

- vöröshagyma héj

- harisnya vagy géz, madzag

- friss növényi részek (levelek, virág)

Burkoljuk be a gézbe, vagy harisnyadarabba,

kössük össze az ellenkező oldalon.

A kiválasztott növényi részt benedvesítjük,

majd szépen simítsuk rá a levelet fonákjával

(az erezett oldalával) kifelé.

Ha jó szorosan becsomagoltuk, óvatosan helyezzük a lábasba a hagymahéjak tetejére. Minél több a

hagymahéj,  annál  szebb,  teltebb  lesz  a  szín.  Forraljuk  fel,  főzzük  legalább  tíz  percig,  és  utána

legalább egy órán keresztül hagyjuk a hagyma lében. Akár egész éjszakára is benne maradhat.

Miután kibontottuk a megfestett

tojásokat, meg is dörzsölhetjük egy

kis zsírral vagy szalonnabőrrel, hogy

szép fényes legyen.

Kellemes alkotást!


