
minimulti
magyarul
minimulti
magyarul

Anyák napja



2. oldal

A vízen A vízben A víz felett

béka

szitakötő
szúnyog barázdabillegető

ebihal

kacsa hattyú

csigahal

Didaktika: Beszélgetés a vízben élő állatokról. 
A szavak helyes beillesztése a táblázatba.minimulti magyarul

A tó
Ezek az állatok a vízen, a vízben vagy a víz felett élnek.

Ismered őket? 
Olvasd el a szavakat és írd be őket a táblázatba!



3. oldal 

Sopron (Ödenburg) Vas (Eisenburg) Burgenland

Didaktika: 
Burgenland történelmének megismerése. minimulti magyarul

Burgenland 90 éves
Burgenland korábban Magyarországhoz tartozott. 

1921-ben csatolták Ausztriához. 
A „Burgenland“ név arra utal, 

hogy ezen a vidéken három magyar vármegye volt.
Végy a kezedbe egy ceruzát és a térképen vezesd végig a vonalakon!



főnevek igék

szeretet anya vidám

szív segít takarít

orgona játszik főz

dolgozik őszinte kedves

melléknevek piros szorgalmas

torta

torta

melléknevek 

Főnevek,
igék, melléknevek 
Csoportosítsd a szavakat!

Didaktika: 
A szavak helyes csoportosítása.minimulti magyarul

4. oldal



… kiviszem a szemetet. A
… hazudok. O
… az iskolában rosszalkodom. R
… kitakarítom a konyhát. NY

… kipucolom a cipőimet. U
… bosszantom a testvéreimet. S

… segítek a háztartásban. K

… sokáig alszom és nem tanulok. T

… egész nap tévézek. D

… elmondok egy anyák napi verset. A

Rejtvény
„igen“ vagy „nem“

Olvass figyelmesen 
és színezd ki a helyes betűket!

Megoldás:

Éd
es

an
yá

m
 ö

rü
l, 

ha
:

minimulti magyarulDidaktika: 
Örömszerzés anyák napján.

5. oldal 



felm
osni - szem

etet kivinni
levest főzni  -  cipőt pucolni  -  virágot ültetni

A gyerekek segítenek az édesanyának
Figyeld meg jól a szavakat és 
írd le őket helyesen a vonalra!

Kipucolom a cipőt.
Kipucolod a cipőt.

Én ____________________

Te ____________________

Te ____________________

Te ____________________

Én ____________________

Én ____________________

Én ____________________

6. oldal

minimulti magyarul Didaktika: 
Az igék ragozása egyes szám 1. és 2. személyben.

Te ____________________



Mindenki alszik már, csak az édesanya ül 
a nappaliban. A házimunkára és gyermekeire: 
Mihályra és Annára gondol.
Olyan jó lenne, ha a gyermekeim segítenének 
a kertben krumplit ültetni. 
Ez tényleg nagyon sok munka.
Az anya tovább gondolkozik: hétfőn 
születésnapom van. Úgy örülnék, 
ha Anna egy finom tortát sütne!
Az anya tovább töpreng: pénteken ki kell 
takarítanom az egész házat, hogy mindenki 
jól érezze magát. Ki fog segíteni nekem? 
Este szívesen elolvasnék egy könyvet 
a gyermekeimmel és különböző dolgokról 
beszélgetnék velük. Sajnos gyakran kevés 
időm van, gondolja az anya.

7. oldal

minimulti magyarul
Didaktika: 
A szöveg olvasása és beszélgetés a tartalomról.

Mit kíván az édesanya?



Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:
Flórián:

8. oldal

minimulti magyarul
Didaktika: 

Tájékozódás a foglalkozások témakörben.

Kőműves:

Pék:

Tetőfedő:

Szabó:

Szerelő:

Szakács:

Fodrász:

Az én munkám a legszebb. 
Egy nagy kastélyt tudok építeni magamnak.
Az én munkám a legszebb. 
Minden nap kenyeret tudok sütni 
magamnak és sosem éhezem.
Ha az erős szél lefújja a háztetőt, felhívnak az 
emberek, hogy újra befedjem a házakat és 
lakásokat. Nélkülem az eső nagy kárt 
okozna a házakban.
Az én munkám a legfontosabb. 
Nélkülem az emberek télen megfagynának. 
Én varrom a legszebb ruhákat, nadrágokat, 
ingeket és több más dolgot is.
Meg tudom javítani az összes járművet 
és elkészítem a világ leggyorsabb autóját.
Az én munkámat mindenki szereti, 
hiszen minden ember éhes.
Én is fontos vagyok. 
Minden ember szereti, ha szép a haja.

Te tudod már, hogy mi szeretnél lenni?
Írd le, hogy melyik foglalkozást választod!
Ha nagy leszek, _________________________________ szeretnék lenni!

?
Május elseje – a munka ünnepe

Mesteremberek mesélik:



Te mit gondolsz?
Írd le, minek örülne 
a te édesanyád!

Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:

Flórián:

Léna:
Flórián:

Mit ajándékozol édesanyádnak 
anyák napjára?
Édesapámmal virágot veszünk. 
Nagyon fog örülni neki.
Az én anyukám annak örül, 
ha szófogadó vagyok.
Egy kis ajándékot is veszek neki. 
Annak is biztosan nagyon fog örülni.
Az én anyukám annak örül, 
ha jól tanulok az iskolában.
Egy anyák napi kártyát is 
készítek édesanyámnak.
Az én anyukám annak is örül, 
ha segítek összepakolni. 
Édesapám és én anyák napján 
reggelit készítünk édesanyámnak.
Az én anyukám annak örül, 
ha segítek a konyhában.
Aha, érdekes. És mit gondolsz minek 
örül az édesanyád a legjobban? 
Örül, ha egészséges vagyok.
Igazad van! Azt hiszem, 
a te ajándékaidnak az én 
édesanyám is jobban örülne, 
mint az enyémeknek!

9. oldal 

minimulti magyarul
Didaktika:
Beszélgetés az anyák napja értelméről.

Anyák napi beszélgetés
Léna és Flórián iskola után találkoznak 

egymással és az anyák napjáról beszélgetnek.



1+4=____

11+4=____
21+4=____

9-7=____

19-7=____

29-7=____

7-4=____

27-4=____

17-4=____

23+____=29

13+____=19

3+____=9

2683
776

7560

10. oldal

Didaktika: 
Összeadás és kivonás a 30-as számkörben.minimulti magyarul

A réten
Három-három pillangó összetartozik.

Egyforma színűre színezd ki őket! 



147.
 29

42
63

591
1: 2

3=25
7

1552
0

- 73
76

814
4

98 . 9
3

9114

2548
135

2683

8536 : 11=
 

776

7817- 257

7560
308289

597

137 . 48
6576

11. oldal 

minimulti magyarulDidaktika: 
Számtani alapműveletek ismétlése. 

Hamarosan véget ér az iskola! 
Mindezt 

a negyedik 
osztályban 
tanultad.

Keresd meg az
 eredményeket 

és színezd 
ki őket!



Dobókockajáték
Anyák napja 

S ta r t
Bevetettem 
az ágyat.

Lépj előre három mezőt!

Megterítettem 
az asztalt.  

Dobj mégegyszer!

Nem öntöztem 

meg a virágokat.  

Egysze
r ki

maradsz!

Levittem 
a pincébe az üvegeket. 
Lépj előre három mezőt!

Nem pakoltam össze 
a szobámban. 

Egyszer kimaradsz!

12. oldal

minimulti magyarul



Dobókockajáték
Anyák napja 

Cé l

Nem töröltem 
le a port.  

Egyszer kimaradsz!

Elpakoltam 

a játékaimat. 

Dobj mégegyszer!

Kiteregettem
a ruhákat.

Lépj előre három mezőt!

Nem pakoltam össze 
a szobámban. 

Egyszer kimaradsz! minimulti magyarul

13. oldal 



14. oldal

minimulti magyarul

Anyák napi torta
Jó étvágyat!

   Hozzávalók:

 1 pohár tejföl

 1 pohár cukor

 1 csomag vaníliás cukor

 4 tojás

 1 ½ pohár liszt

 ½ csomag sütőpor

 ½ pohár kókuszreszelék

  Így készítsd el: 

  1.  Mixerrel keverd össze a cukrot, 

       a vaníliás cukrot, a tojásokat és a tejfölt.                  

  2.  Add hozzá a kókuszreszeléket.   

  3.  Végül óvatosan keverd a tésztához 

       a lisztet és a sütőport.

  4.  Öntsd a masszát egy 

       kivajazott tortaformába.

  5.  Süsd 50 percig 180 fokon.

  6.  Ha megsült, kend meg 

       lekvárral és szórj rá 

       kókuszreszeléket. 

       Jó étvágyat!

Didaktika: 
A recept olvasása és a leírás szerinti sütés.



  Az anyák napi kártyához szükséged van: 

 - egy fehér kartonra DIN A4

 - piros papírra

 - ragasztóra

   Így csináld: 

   1.  Hajtsd félbe a kartont!                  

   2.  Szabd kis darabokra a piros papírt!    

   3.  Szív formában ragaszd 

        a piros papírdarabokat a kartonra!   

   4. Tanárnőd vagy tanárod segítségével írd 

       rá jókívánságaidat a kártyára!

   5.  Kész az anyák napi kártya. 

Ha még egy verset is 
megtanulsz, 
édesanyád 
biztosan 
nagyon 
fog örülni! 

15. oldal 

minimulti magyarul
Didaktika: 
A leírás olvasása, megértése és a kártya elkészítése.

Anyák napi kártya
Készítsd el ezt a kártyát, 
tanulj meg egy verset és 

köszöntsd fel édesanyádat! 



minimulti magyarul Az úr háza – templom

16. oldal

Mi mindent találsz a templomban? 
Írd le a keresztrejtvényben elbújt szavakat a 

következő oldalon található négyzetekbe!

A Burgenlandi Valláspedagógiai Intézet összeállítása

gyertya - virágok
oltárgyertya - kereszt

kehely - Mária kép - padok
szenteltvíztartó - szentségház 

harangok - szószék
biblia - oltár



minimulti magyarulAz úr háza – templom

17. oldal A Burgenlandi Valláspedagógiai Intézet összeállítása
A Burgenlandi Valláspedagógiai Intézet összeállítása

Az úr háza – templom
Mi mindent találsz a templomban? 



  Biztos, hogy megérintetted már a 

  főzőlapot, vagy forró vízzel vagy forró 

  teával megégetted magad.  

  Oly nagyon tud fájni!  

  A bőr azonnal megég és égési 

  hólyagok keletkeznek rajta. 

  Ezeket az égési hólyagokat nem szabad kilyukasztani.

Ha megégeted magad, a következőket tedd:

 1. Vedd le gyorsan a ruhádat, de ne 

     szabd le magadról!

 2. Azonnal hűtsd az égett helyet 10-15 percen keresztül 

     hideg, folyó vízzel!

 3. Kötözd be vagy takard le a megégett helyet 

     a megfelelő kötszerrel! 

 4. Tégy további óvintézkedéseket 

     a sokk megelőzése érdekében!

  (A sérültet fektesd ágyba, beszélj hozzá, nyisd ki az 

   ablakot és polcold fel a lábait!)

Végül hívd a mentőket a 144-es telefonszámon!

Helfi!
18. oldal

minimulti magyarul
Didaktika: 

Helyes óvintézkedés égési sérülés esetén.

Hurrá, ismét itt van „Helfi“!



1811. október 22-én születtem Doborjánban. 
Már gyerekként megtanultam zongorázni. 
12 évig éltem Párizsban, sok éven keresztül voltam 
a sachsenweimari zenekar karnagya Németországban. 
Később Rómába költöztem. 
Feleségemet Marie D´Agoultnak hívták. 
Három gyermekünk született. 
Zenedarabokat írtam. 
Leghíresebb művem a Magyar rapszódia. 
1886. július 31-én Bayreuthban hunytam el. 

A nevem  

C  R 

 E  N

F      E 

 I   L 

 

  S 

 T  Z

19. oldal 

minimulti magyarul
Didaktika: 
Szövegolvasás és a keresett személy kitalálása

F
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E
N
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Z
T
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L
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Z
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L
I
S
Z
T

F
E
R
E
N
C

L
I
S
Z
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Ki vagyok én? Nézd meg figyelmesen!
A négyzetben található betűk segítenek! 

         



20. oldal
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