
 

Világlátó – Húsvét 

 

Szülőknek: 

A Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztus feltámadását 

ünnepli az Egyház. Ő kereszthalála révén megváltotta az embereket bűneinktől, 

és győzelmet aratott a halál felett. Ezt ünneplik a húsvéti istentiszteletek 

alkalmával. Ekkor ér véget a 40 napos nagyböjt is, ami egyben a tavasz kezdete 

és az újjászületést is jelenti. 

 

Mit csinálok én mint óvónő: 

Ilyenkor az oviban átbeszéljük, hogy a felnőttek akkor örülnek legjobban, ha jól 

viselkedik minden gyerek: szót fogad, nem verekszik, segít akinek csak tud, 

szeretettel és elfogadással fordul mindenki felé. 

Én a saját csoportomnál ilyenkor, ki szoktam tenni egy kis táblázatot, amiben 

felrajzolom mindenki jelét és mellé olyan oszlopokat csinálok, amit előtte 

megbeszélünk, hogy mit jelent (pl: szót fogad – száj , nem verekszik – kéz, segít 

– mosolygós napocska, szeretettel van mások iránt – szív).  

                                

 

Megbeszéljük, hogy Jézus is azért jött erre a Földre, hogy segítsen az 

embereknek és szeresse őket. Mi is akkor vagyunk ügyesek, ha próbáljuk az ő 

példáját követni, és ennek segítségével, boldogabbak leszünk mi is. Minden nap 

lehet gyűjteni a táblázatba kis jeleket ezzel kezdetét szokta venni a nagy 

jelgyűjtés….. 

 

 



 

 

Magyar hagyományok Húsvétkor: 

- Ezen a napon az istentiszteleten megszentelik a húsvéti ételeket: sonkát, 

kalácsot, bárányhúst, tojást, bort. 

 

- Azt tartja a néphagyomány, hogy akik aznap tojást esznek együtt, azok 

mindig fognak emlékezni egymásra, és együtt maradnak. 

 

 

 



 

 

- A legismertebb népszokás ezen a napon: a locsolkodás, és a húsvéti tojás 

ajándékozása, 

 

- Úgy tartják, hogy a húsvét eredetileg termékenységi ünnep volt, amely a 

bő termést volt hivatott előidézni. Így kapcsolódik a húsvéthoz a nyúl, 

amely több országban a termékenység jelképe . 

 



 

 

Húsvét jelképei: (amikor ezekre ránézünk a Húsvét jut eszünkbe róla) 

 

 
 
 
A hímes tojás a Húsvét jelképe. 
Díszítették népi motívumokkal. 

 

 
 
A virágok a tavaszra, a húsvéti 
időszakra jellemző jegyek. 

 

 
 
Fonott kalács, sonka a húsvéthétfői 
vendégvárás szimbóluma. 

 

 
 
 
Nyuszi, csibe, húsvéti bárány az ünnep 
állatjelképei. 



 

 

 
 
 
 
Vödör, kölni a locsolkodás jelképei. 

 


