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Nyuszifon?
Ezt az iBook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk 
Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létre-
hozni.

A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek egyaránt 
találhatnak verseket húsvét hétfőre a locsoláshoz.
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BEVEZETŐ

Mit jelent a Húsvét?

A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ün-
nepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz el-
jövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április 
hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A 
Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – 
a h a r m a d i k n a p o n , v a s á r n a p f e l t á m a d t . 
Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szen-
vedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, 
feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 
Az eredetileg zsidó vallási ünnep (héber nyelven 
pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe 
volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség 
idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek 
elemei a feltámadás, az újjászületés.
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Húsvéthétfő

Ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a 
hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító 
erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely az-
tán idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn 
napjainkig.

Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás 
hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák 
a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekez-
tek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket.

Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítot-
tak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések 
szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és 
a tojások díszítése az egész világon elterjedt.

Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a 
termékenység ünnepe, amely segítségével szerették 
volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporu-
latát kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a 
nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az 
élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzásával a 
bő termést hivatott jelképezni.

(Forrás: Wikipedia)

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t


Zöld erdőben jártam,  
Kék ibolyát láttam.  
El akart hervadni, 
Szabad-e locsolni?

HÚSVÉTI VERSEK

Locsolóversek gyerekeknek
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Legnépszerűbb

Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.

Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.

Zöld erdőben jártam,
Két őzikét láttam.

Az egyik kacsintott,
Ide a forintot!

Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,

Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.

Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,

Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.

Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.

Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

Kellemes és boldog
Ünnepet kívánok

Öntözködni jöttem,
Hol vannak a lányok?
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HÚSVÉTI VERSEK

Locsolóversek felnőtteknek

Anyám tyúkja b...ik tojni,
Azér’ jöttem locsolkodni!

Egy tök - két tök - 
három tök - négy tök, 
Nem tökölök - Öntök.

Sivatagban megy a teve,
Tele van a töke vele.

Nálam van a töke leve,
Megöntözhetlek-e vele?

Egy gondolat bánt engemet,
Elfeledtem versemet.

Zúg a traktor, szánt az eke,
Elvtársnő, permetezhetek-e?

Locsolhatok? Szomjas vagyok!
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HÚSVÉTI VERSEK

Mac-es locsolóversek
Múlt évben az XMS Facebook oldalán lehetett nyerni iPod 
nanót, ha költöttél egy verset. Ezekből is szemezgettünk párat:

Zöld erdőben jártam, sok Almát láttam!

Van nekem egy iPhone-om,
iKölni van rajta,

Ha én azzal meglocsollak,
Nyomot nem hagy rajtad!

Kerek erdő közepén,
elszállva a vak remény,

szembe jön egy sánta nyúl,
zsebében almás kölni lapul.

Árok partján MacBook Pro,
Én vagyok a locsoló.

Fátter vagyok szép és laza.
Plastik Józsi menjen haza!

Ott az XMS, ami cool és faja, 
a sok instant getet vigyétek már haza!

Itt van még AlieN is, 
de mivel a földön nem él ilyen,
kérlek őt is vigyétek már innen.

Köszönöm a segítséget,
cserébe vigyétek a kincset.

S, mi itt a kincs?
Egy shuffle ami neked még biztos, hogy nincs.

https://www.facebook.com/xmsapr/posts/218960131454447
https://www.facebook.com/xmsapr/posts/218960131454447
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HÚSVÉTI KÉPEK

Képek 2010 - 2011-ből

Ezeket a képeket Ti küldtétek be a 2010-ben és 2011-ben a hús-
véti játékainkra.

A képek megtekintéséhez kattints rájuk:

Készítette:
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