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Kedves Szülők! 

Egy kis közös családi alkotásra invitálom most Önöket és gyermekeiket.  
Alábbi alkotótevékenységemet úgy készítettem el Önöknek, melyhez a hozzávalókat otthonukban is 
megtalálhatják, nem szükséges külön bevásárolniuk hozzá. 
Húsvét ünnepén a nyuszi mellett a báránnyal is gyakran találkozhatunk. Alkotásunkhoz kis 
bárányotokat hoztam most el Önöknek, akiket gyermekeik segítségével közösen ”felöltöztethetnek”. 
(a sablon nagy méretben az utolsó oldalon lesz) 

Amikre szükségük lesz:  

 fehér lapok 
 bárány sablon  

 
 ceruza, fekete filctoll  
 olló 
 ragasztó (bármilyen folyós ragasztó)  

„töltelék” anyagok:  

 fültisztító pálcika 
 vatta 
 kávészemek  
 rizs 
 tészta 
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Egy kis jókedv és zene a munkához

Hol jártál Báránykám?  
/Magyar népdal/  
 
Hol jártál, báránykám?       
Zöld mezőben, asszonykám. 

Mit ettél, báránykám?        
Édes füvet, asszonykám. 

Mit ittál, báránykám?        
Forrás vizet, asszonykám. 

Ki vert meg, báránykám?      
Szomszéd legény, asszonykám. 

Mivel vert meg, báránykám?   
Fütykös bottal, asszonykám. 

Sírtál-e, báránykám?         
Sírtam, biz én, asszonykám. 

Hogy sírtál, báránykám?     
Ehem-behem, asszonykám. 

Kotta:  

Videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4/

 
Bidres-bodros bárány  

Bidres-bodros bárány, 
szalag van a lábán. 
A nyakában csengő,  
vezetgeti Gergő.  

Úgy sétál a bárány, 
mint egy kis királylány. 
Gergő se akárki! Ő meg a királyfi.
S kincse, királysága: kicsi báránykája.
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y kis jókedv és zene a munkához 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PStYIxjZDR4/ 

 

Gergő se akárki! Ő meg a királyfi. 
S kincse, királysága: kicsi báránykája. 
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Indulhat a móka!  

1. Rajzoljunk egy sablont. 

 
2. Majd vágjuk ki. 

 
3. Miután ez megvan, 5 lapra rajzoljuk fel. 

 
4. A filctollal a kontúrokat rajzoljuk át, így jobban látható a körvonal és a végeredmény is 

szebb lesz.  
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5. Készítsük elő azokat az anyagokat, amikkel szeretnénk felöltöztetni a bárányokat. 

 
 
 

6. Kávé szemes bárány 
A bárány bundáját bekenjük ragasztóval. 

 
 
Majd a kávészemeket rászórjuk. 
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7. Rizs szemes bárány  
Szintén megkenjük ragasztóval a bárányunkat, majd rászórjuk a rizs szemeket. 

  
 

8. Tészta bárány 
A ragasztóból egy keveset kis tálkába öntünk, majd egyesével belemártva a tészta darabokat, 
ráhelyezzük a bárányunkra.  

  
 
 

9. Vatta bárány  
A vattákat apró darabokra tépkedjük, majd a ragasztóba mártva felragasztjuk a bárány 
bundájára.  
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10. Fültisztító pálcikás bárány  
A fültisztító pálcikák fejét levágjuk, majd ezeket fogjuk a bárányunkra ragasztani egyesével.  
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Végül az elkészült bárányok   

 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!  
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