
2017. április: Húsvéti készülődés, tavaszi nyüzsgés a Bácsalmás 4. lakásban 

 

Az áprilisi hónap kreatívan, mozgalmasan telt a Veréb - Fészek lakásban. Még 

mindig a húsvétra, és a tavaszra épültek a mindennapi programjaink. A 

tevékenységeink túlnyomó részre kézműves foglalkozás volt, de végre a 

szabadban is több időt tölthettünk. 

Bolyhos nyuszik 

Bolyhos nyuszik fonal és kartonpapírból. Egyszerű, de kicsit hosszadalmas 

munka volt. A gyerekek ügyesen és kitartóan csinálták. 

 

Tojásfa, nyuszik 

A lányokkal tojásfát készítettünk, tojásokat díszítetünk tollpihékkel, és filcből 

nyuszikat is készítettünk, színeztünk az ünnepre készülve. 

 

Csibék 

Mozgatható csibéket gyártottunk, bár volt, amelyik mégsem mozgott, de sebaj. 

Papír csibék is készültek, amiket színeztünk és színes tollpihékkel díszítetünk. 

Nagyon aranyos kis dolgok születtek, a nappali falát díszítik. 



 

Tojáskeresés 

Az udvaron elrejtett tojásokat keresetek a lányok, amiket a nyuszik szétszórtak. 

 

Tojásfújás 

Tojásfújás és festés volt a délutáni program. A lányok ügyesek és kreatívak 

voltak. 

 

Képeslap 

Készülvén a Húsvét ünnepére képeslapot készítettünk a lányokkal, ahol a fő 

motívum a nyúl volt. A képeslapot saját rajzukkal egészíthették ki. 



 

Húsvét megközelítése Biblia szemszögéből: 

A lányokkal elbeszélgettünk arról, hogy ki mire emlékszik a Bibliából, mi 

történt Húsvétkor. Érdekes volt megfigyelni, hogy akik tanultak hittant, mire 

emlékeznek. Kellemesen elbeszélgettünk a történésekről, olvastunk a Bibliából 

ide vágó történeteket, és közösen megnézegettük a képes Bibliát. 

 

 

Kartonból és papírból napocskát készítettünk, aminek a sugarai a gyerekek 

tenyérlenyomata volt, majd egy családfa is készült mellé.  

 

Gombvarrás 

Gombot tanultunk varrni a lányokkal, de hogy ne legyen annyira unalmas, 

feldobtuk egy kis virággal, így szép dísz lett belőle. 



 

Az udvaron lévő fáinkat is feldíszítettük egy kicsit… 

 

…majd kezdetét vette az ugróiskola, és a labdajáték. 

 

 



Fagyizás 

A gyerekek nagy örömére elkezdődött a fagyi szezon.  

 

Húsvéti előkészületek 

A lányokkal lázasan készültünk a húsvéti ünnepekre. Süteményeket, tortákat 

készítettünk, amiket a gyerekek szépen kidíszítettek. Közben beszélgettünk a 

szokásokról, hagyományokról. Nagyon szép nyuszi torták, muffin sütik 

készültek.  

 

 



Húsvéti vacsora 

A hagyományokhoz híven megünnepeltük a húsvétot. Nagyon szépen 

megterítettünk, utána asztalra került a sonka, kolbász, tojás, és persze 

desszertként a sütemények. Közösen elfogyasztottuk a vacsorát, majd a lányok 

az udvaron fészket készítettek, amibe a nyuszi meg is hozta a várva-várt 

ajándékot. Örültek nagyon a csomagnak. 

 

 

Nagyon jól telt az április is! 

 

 

 

 

 

 


