
Kedves Gyerekek! 
 

Azt ígértem, hogy nincs házi! 

Így is van, ezt nem kell megcsinálni, csak ötletek, hogy tölthetitek el a 

tavaszi szünetet! 

A szülők, testvérek, nagyszülők is csatlakozhatnak!!! 

Íme, 10 szuper ötlet, melynek nagy része nem igényel extra kézügyességet.  

 

A fotók alatt található piros forrásmegjelölésekre kattintva pedig részletes 

fotós (angol nyelvű) leírást találsz minden esetben. 

Jó készülődést!  

Szasztok: Andi néni 

 

 

 

Parafadugóval nyomdázott csibék: nagyon ötletes megoldás, a csirkék 

szárnyai festékkel, lábaik meg szemeik pedig filccel készültek. A kis 

csőröcskék színes papírból vannak. 

 

http://www.craftymorning.com/wine-cork-chicks-craft-kids


 

 

 

Nyuszi sziluett színes fonalból: a színes fonalakat ragasszátok szorosan 

egymás alá egy kartonra, majd fedjétek le az így kapott területet egy másik 

kartonnal vagy papírral, melybe előzőleg nyuszi formát vágtatok. 

http://katiescrochetgoodies.com/2014/04/easy-easter-craft-for-toddlers-bunny.html


 

 

Színes tojástartók: ha sok tojást vettetek, biztosan van bőven tojástartótok 

is. Tetszés szerinti színekre mázolhatjátok őket, hogy a hímes tojások (vagy 

apró ajándékok) méltó helyen legyenek az ünnepen. 

 

 

http://www.designmom.com/2013/03/the-perfect-gift-easy-painted-egg-cartons/


 

 

Ujjlenyomat-állatkák: remélem szerettek kézzel festeni, ha igen, akkor 

lelkesen vesztek majd részt ebben az alkotásban.  

 

 

 

 
 

Nyuszi-muffinok: azaz inkább cupcake-ek, ugyanis a megsütött muffin 

tetejére ízletes krém kerül. Ezt díszíthetitek apró cukrokkal, csokidrazsékkal, 

hogy nyuszi arcot kapjatok. A különleges cupcake kapszli (muffin tartó) 

nyomtatott sablon alapján készült.  

Bármilyen színt alkalmazhattok, ez csak minta! 

http://www.countryliving.com/diy-crafts/how-to/g1111/easter-crafts/?slide=3
http://gigglesgalore.net/easter-bunny-cupcakes/


 

 

Zsírkrétával dekorált tojások: főzd meg a tojásokat, majd még azon 

melegében rajzoljatok rájuk tetszőleges mintákat. Mivel nagyon forróak 

lesznek, ez csak úgy megvalósítható, ha a papír tojástartóra kiteszed őket, 

majd óvatosan firkálgattok rá, úgy, hogy ne nyúljatok hozzá. Kisebbekkel a 

még meleg, de nem forró tojásra rajzoljatok zsírkrétával. Ez esetben nem 

lesz elmosódott a végeredmény, de szuperül csúszik majd a zsírkréta a tojás 

héján! 

http://www.jennaburger.com/2014/03/creating-colorful-easter-eggs-with-melted-crayons/


 

Muffinpapír nárciszok: elbűvölő virágcsokrot készíthettek sárga és zöld 

karton, illetve muffin papírok felhasználásával. Csináltam már hasonló 

ajándékot anyák napjára, ott a virágok közepébe az unokák fényképe került. 

(A képen a nárcisz szára fa fagyis pálcikából készült, ami jó ötlet, de nem 

biztos, hogy mindenkinek van otthon.) 
 

 

Szívószál-nyuszik: különféle színű papírszívószálakra lesz szükséged ehhez 

a húsvéti képhez. Csak meg kell rajzolnod a sablont, ráragasztani a 

szívószálakat, majd a végén le kell őket vágni a sablon mentén. Az így 

készült nyuszikat ragaszthatod üdvözlőlapra, de be is keretezhetitek.  

http://www.mendandmakenew.co.nz/2013/09/diy-daffodils.html
http://www.sillypearl.com/2013/03/craft-tutorial-paper-straw-easter.html


 

 

Nyuszi-borítékok: üdvözlet, kedves üzenet vagy apró ajándékok kerülhetnek 

ezekbe a papírból kivágott és ragasztott borítékokba.  

 
 

 

 

 

Tojás nyuszik fészekben: a megfőtt vagy kifújt, színezett tojásokra 

ragasszatok papírból vagy krepp papírból füleket, rajzoljatok/ragasszatok a 

nyusziknak arcot, majd “fektessétek” őket muffinpapírból készült fészekbe. A 

kis fészekbe mehet papírból készült “fű” is. 

http://www.marthastewart.com/269271/envelope-bunnies#Easter%20Kids%27%20Crafts%20and%20Activities|/274333/easter-kids-crafts-and-activities/@center/276968/easter|269271
http://www.mmarthastewart.com/268381/crepe-paper-easter-creations#Bunny%20Craft%20Ideas%20|/335007/bunny-craft-ideas/@center/276968/easter|268381


KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNOK! 

¡TE DESEO FELICES FIESTAS DE PASCUA! 

 

 
Házi feladat/Tarea 

Nincs! 

No hay nada! 

 


