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3 . téma 

 

HÚSVÉT 

 

Húsvéti népszokások: A húsvét az egyik 

legnagyobb keresztény ünnep. De emellett fontos 

családi ünnep is, a gyerekek kedvence a karácsony 

mellett, hiszen nem kell iskolába, óvodába menni, enyhül az idő, egyre több időt tölthetünk a 

természetben, és a nyuszi még ajándékot is hoz. A húsvéthoz számos népszokás és hagyomány 

kötődik. 

A locsolkodás napja a Húsvét hétfő. A vízzel való locsolkodás hagyománya a víz megtisztító 

és megújító erejében gyökerezik. Vidéken még ma is több helyen kútvízzel locsolják a lányokat, 

a városokban azonban elterjedt a kölnivizek, parfümök használta, a locsolóversike mondása. A 

locsolkodás, verselés jutalma a piros tojás, hímes tojás és a gyerekek nagy kedvence a csoki 

tojás, csoki nyuszi. A locsolkodó legényeket húsvéti étellel-itallal vendégelték meg. A gyerekek 

által nagyon kedvelt szokás a nyuszi és tojáskeresés (tojáshajtás).   

A tojás festése nagyon régi hagyománya magyar népi kultúrának. A hagyományos tojásdíszítés 

rengeteg türelmet és kézügyességet igényeltek. Ezeket a technikákat, ma már leginkább a falusi 

idős nénik alkalmazzák. Díszítették a tojásokat patkolással, karcolással, berzseléssel, áttöréssel, 

írókával, pingálással (népművészeti motívumok festése). A fiatalabb korosztály modern 

technikákat használ, az interneten rengeteg ötlet megtalálható. 

A barka a húsvét egyik jelképe, tojásfa készíthető belőle, ami a legegyszerűbb húsvéti 

dekorációk egyike. A barkát tegyük vázába, akasszunk rá színes tojásokat, és már kész is van a 

húsvéti ünnepi asztal dísze.  

A kiszehajtása tavaszváráshoz kapcsolódik. Virágvasárnap (a húsvétvasárnapot megelőző hét 

vasárnapja) egy szalmabábút ruhába öltöztetnek. Ez a kiszebáb, ami betegség, a hideg, a tél 

szimbóluma. A kiszét a lányok énekelve végig hordozzák a falun, majd vízbe dobják vagy 

elégetik. A kisze a télűzés kelléke. A húsvéti szimbólumokhoz állatok is tartoznak. Ilyen a 

húsvéti nyúl, ami a termékenység szimbóluma a bárány, a csibe, a tyúk. 

A villőzés hagyománya szerint, fűzfaágakat szalagokkal, tojásokkal díszítették fel a lányok. A 

fűzfaágakat a legények szerezték be a lányoknak, majd csoportosan körbejárták a falut. A tél 

kivitelét, illetve a tavasz behozatalát jelképezik.  
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Nagypénteken tilos húst enni. A nagypénteket megelőző, hamvazószerdától Húsvét 

vasárnapjáig tartó 40 nap is a böjt ideje. Nagypénteken nem sütöttek kenyeret. Tipikus böjti 

ebéd a bableves és mákos tészta. Ha ezen a napon esett az eső, jó tavaszt ígért. 

A húsvét jellegzetes ételei a sonka, a szalonna, a tojás, a kalács, a kolbász, a bor a torma. 

 

MESÉK:  

Móra Ferenc: Húsvéti tojások 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1227&v=i5iNXf5mmfA&feature=emb_logo  

Zelk Zoltán: A három nyúl https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4  

Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi https://www.youtube.com/watch?v=hs4qBLPsblU  

Enyedy György: Tojásfestés-bökkenőkkel 

https://okosanya.blog.hu/2010/03/28/nyuszis_mesek_husvetra_tojasfestes_bokkenokkel  

Vígh Rózsa: Rozika tojást fest https://gyerekmese.info/rozika-tojast-fest/  

Gárdonyi Géza: A kicsi csacsi, meg a nagy nyuszi 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1217313  

Alekszej Tolsztoj: A kérkedő nyúl http://csodaceruza.hu/?p=3866  

Kolozsvári Grandpierre Emil: A kisnyúl (feldolgozás) 

https://piszenpisze.hu/szorakozas/programok/kolozsvari-grandpierre-emil-a-kisnyul/  

Jurij Druzskov: A nyuszi szarvacskája 

https://okosanya.blog.hu/2010/03/27/nyuszis_mesek_husvetre_a_nyuszi_szarvacskaja  

Bús Ilona: Húsvéti tojás https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/  

VERSEK: 

Rózsa, rózsa, szép virágszál, 

Szálló szélben hajladozzál! 

Napsütésben nyiladozzál, 

Meglocsollak, illatozzál! (népköltés) 

 

Nyuszi fülét hegyezi, (nyuszifület mutatunk) 

a bajuszát pödöri. (pödörjük a bajuszt) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1227&v=i5iNXf5mmfA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PNm6zz1d1k4
https://www.youtube.com/watch?v=hs4qBLPsblU
https://okosanya.blog.hu/2010/03/28/nyuszis_mesek_husvetra_tojasfestes_bokkenokkel
https://gyerekmese.info/rozika-tojast-fest/
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1217313
http://csodaceruza.hu/?p=3866
https://piszenpisze.hu/szorakozas/programok/kolozsvari-grandpierre-emil-a-kisnyul/
https://okosanya.blog.hu/2010/03/27/nyuszis_mesek_husvetre_a_nyuszi_szarvacskaja
https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-mesek/
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Répát eszik: ropp-ropp-ropp, (mintha répát ennénk) 

nagyon ugrik: hopp-hopp-hopp! (nagyot ugrunk a végén 

 

Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya szép piros tojással! (népköltés) 

Palotai Gyöngyvér: Korán reggel 

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, 

Hogy öntözzem, alig vártam. 

Piros tojás fehér nyuszi, 

Locsolásért jár egy puszi! 

DALOK: 

Nyuszi ül a fűben… https://www.youtube.com/watch?v=f-UuHUFxD4o 

Hová mégy te kis nyulacska…? https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj-PndM  

Erdő szélén házikó… (mutogatva) + más dalok 

https://www.youtube.com/watch?v=mfYNllbK3mc&t=371s 

Nyuszi Gyuszi https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw 

Zenehallgatás: Buborék együttes: Locsolkodó 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0 

Ma van húsvét napja: 

https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI&list=PLztYwVWtrHh2_ed0WoTBBSWS

ht8GVqapv&index=9   

Parton ül a két nyúl https://www.youtube.com/watch?v=9aS29rlLx2U 

KREATÍV ÖTLETEK 

https://www.youtube.com/watch?v=f-UuHUFxD4o
https://www.youtube.com/watch?v=TkCBEj-PndM
https://www.youtube.com/watch?v=mfYNllbK3mc&t=371s
https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw
https://www.youtube.com/watch?v=Wf3n16_B6X0
https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI&list=PLztYwVWtrHh2_ed0WoTBBSWSht8GVqapv&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI&list=PLztYwVWtrHh2_ed0WoTBBSWSht8GVqapv&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=9aS29rlLx2U
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https://pin.it/2RBJAUo  

    

   

   

 

https://pin.it/2RBJAUo
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JÁTÉKÖTLETEK 

 

https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-jatekotletek/  

https://wordwall.net/hu/resource/1089555/nyuszi-keres%c5%91-tal%c3%a1ld-meg-

p%c3%a1rj%c3%a1t  

 https://wordwall.net/hu/resource/1088610/m%c5%b1v%c3%a9szet/toj%c3%a1s-

keres%c5%91-seg%c3%adts-nyuszinak 

https://www.sutori.com/story/untitled--W2ViNHZaeFreb9L1JNV97M8H 

 

https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-jatekotletek/
https://wordwall.net/hu/resource/1089555/nyuszi-keres%c5%91-tal%c3%a1ld-meg-p%c3%a1rj%c3%a1t
https://wordwall.net/hu/resource/1089555/nyuszi-keres%c5%91-tal%c3%a1ld-meg-p%c3%a1rj%c3%a1t
https://wordwall.net/hu/resource/1088610/m%c5%b1v%c3%a9szet/toj%c3%a1s-keres%c5%91-seg%c3%adts-nyuszinak
https://wordwall.net/hu/resource/1088610/m%c5%b1v%c3%a9szet/toj%c3%a1s-keres%c5%91-seg%c3%adts-nyuszinak
https://www.sutori.com/story/untitled--W2ViNHZaeFreb9L1JNV97M8H

