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Hurrá, szünidő!

iskola



minimulti magyarul Didaktika: 
Különböző járművek megnevezése, mondatok alkotása.

Nézd meg jól a képeket! 
Meséld el, mivel tudsz nyaralni utazni!

 autó 1       kerékpár  2          traktor 3          repülőgép 4 
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Különböző járművek
Írd be a körbe a megfelelő számot!



3. oldal 

minimulti magyarulDidaktika: 
Burgenland tartományi kormányzóinak megismerése.

Burgenland tartományfőnöke jelenleg Hans Niessl. Ezen az oldalon 
megismerheted az utolsó négy tartományi vezető nevét.  
Azt is megtudhatod, hogy milyen sokáig kormányoztak.  
De előbb kösd össze a képeket a helyes dátumokkal!

Hans Niessl ... a tartományfőnök.

Karl Stix ... volt tartományfőnök.

Hans Sipötz ... volt tartományfőnök.

Theodor Kery  ... volt tartományfőnök.

... 1966-tól 1987-ig ...

... 1987-től 1991-ig ...

... 2000-től napjainkig ...

... 1991-től 2000-ig ...

Ki volt a leghosszab ideig a tartományi kormányzó?

?
?
?

?
?
?

90 éves Burgenland
A tartományokat a tartományi kormány elnöke vezeti. 



4. oldal

minimulti magyarul
Didaktika: 

Nyári tevékenységek megismerése.

A szünidőben könyvet fogok olvasni.

A szünidőben ___________________ fogok _____________ .

A szünidőben _________________________________fogok.

_________________________________________________.

_________________________________________________.

_________________________________________________.

_________________________________________________.

_________________________________________________.

   könyvet olvasni      homokvárat építeni             utazni                  gyakorolni

           úszni                     napozni                kerékpározni           képeslapot írni

Mit csinálsz a szünidőben?
Alkoss mondatokat és írd le őket a füzetedbe!



5. oldal 

minimulti magyarulDidaktika: 
Utazási lehetőségek megimerése.
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Mivel tudsz utazni?
Nézd meg jól a képeket és írd be a nevüket a rejtvénybe!



6. oldal

minimulti magyarul
Didaktika: 

Szókincsbővítés.

Színezd ki a képen azokat 
a kifejezéseket és szavakat, 
amelyeket megtalálsz!
kagyló, fiú, lány, homokos tengerpart, 
törölköző, labda, rák, napszemüveg, cápauszony, nap

Írj mondatokat a szavakkal! Füzetedbe dolgozz!

A nyaralás



Nyaralás
7. oldal 

minimulti magyarulDidaktika: A szöveg olvasása és megértése. 
Beszélgetés a nyaralásról.

Az idén annyira várom már a nyaralást, mint még soha. 
Szüleimmel a Fertő tónál fogunk egy hetet eltölteni. 
Biztos vagyok abban, hogy valami rendkívüli élményben lesz részem. 
Mindig szerettem volna egy kis vitorlást, de apám soha nem lelkesült 
a vitorlázásért. Már régóta beszélgetek apámmal a vitorlázásról. 
Nagyon szeretnék megtanulni vitorlázni. 
A Fertő tónál több vitorlásiskola van, ahol meg lehet tanulni vitorlázni. 
Hosszas viták és beszélgetések után apám megengedte, hogy részt vegyek 
egy vitorlás tanfolyamon. A Fertő tónál vitorlás hajót is lehet kölcsönözni. 
Ez biztos, hogy valami rendkívüli lesz. 
Alig tudom kivárni, hogy egyedül vitorlázhassak, 
hogy a szél átfújjon a hajamon, és hogy élvezhessem a tavat.



8. oldal

minimulti magyarul Didaktika: 
Beszélgetés a nyári szünidőről.

Petra:

Tina:

Péter:

Flórián:

József:

Nina:

    repülő        autó        autóbusz      hajó         villamos    kerékpár

Te mit csinálsz a szünidőben?

Már nagyon örülök, hogy nyaralni megyünk. Az első héten Olaszországba 

utazunk                       . Ott van egy szép szálloda és egy nagyon hosszú 

strand. 

Biztosan nagyon szép lesz! Családom és én Törökországba repülünk                             

                       . Még soha nem repültem, nagyon izgulok.

Én már gyakran repültem                    . Az idén egy nagy 

utazunk a tengeren.

Én a nyarat nagynénémnél töltöm Bécsben. Itt minden nap           

vagy taxival utazom majd, a parkba pedig                     megyek.

Én Burgenlandban nyaralok.                 megyek ki a tóhoz, egy kis 

csónakkal csónakázom majd, és élvezem a napsütést.

Én is ezt fogom csinálni. Mi nem megyünk sehova sem. 

A környéken kirándulunk majd, és a medencében úszunk. 

Nagybátyámmal egy halastónál fogok horgászni, este pedig grillezünk.

A tanító néni 
megkérdezi: 

„Ferike, te mi leszel, ha felnősz?“ 
„Télen medve, nyáron tanár!“

Beszélgetés az utazásról 
és a járművekről



9. oldal 

Didaktika: 
Viccek mesélése. 

A szünidőben az uszodában találkoznak 
egymással a gyerekek. 
Szórakoztató játékok, 

úszás és bolondozások közepette 
néhány viccet is mesélnek egymásnak.

minimulti magyarul

A kis 
Franci azt mondja 
a szomszédjának 

az iskolában: 
„Te, a tanító néni tényleg nem tud 

semmit, nem ismeri ki magát!“ 
„Miért nem?“ 

„Mert mindig tőlünk akar tudni mindent!“

A tanító néni 
megkérdezi: 

„Ferike, te mi leszel, ha felnősz?“ 
„Télen medve, nyáron tanár!“

„Anyu, tegnap 
a tanár bácsi hazaküldte 

Dominikot, 
mert nem mosakodott!“ 

„És hasznos volt?“, kérdezi az anya. 
„Persze! Ma senki sem mosakodott“,

válaszol Franci.

Viccek  Viccek  Viccek  



10. oldal

minimulti magyarul

20 

18 
5 

1612 

72 

36

8 
56 

9049 

0 

4 

64 
60 

3014 

40 

3 . 4 = ____  4 .   9 = ____    2 . 7 = ____

8 . 2 = ____  8 .   7 = ____    5 . 8 = ____

7 . 9 = ____  0 .   3 = ____    2 . 2 = ____

5 . 4 = ____  7 .   7 = ____  10 . 6 = ____

1 . 5 = ____  9 . 10 = ____    8 . 8 = ____

6 . 3 = ____  2 .   4 = ____    6 . 5 = ____

Didaktika: 
A szorzás gyakorlása.

Számolj, és színezd ki a labdákat!
Nézd meg a feladatokat, számolj fejben és írd fel az eredményeket! 

Keresd meg az eredményt és színezd ki a labdát!



11. oldal 

minimulti magyarulDidaktika: 
Matematikai alapműveletek gyakorlása.

Számolj így: 
4 + 1 – 2 + 5 = 8

4 
1 5

2

6 
4 2

8

4 
1 3

6

Számolj így: 

6 + 3 – 4 + 1 = ___

Számrejtvény
Gondolj ki különböző feladatokat ezekkel a számokkal! 

Összeadást, kivonást, szorzást vagy osztást használj! 
Találd meg a fagyikhoz a különböző eredményeket!

A füzetedben számolj!



12. oldal

minimulti magyarul

Az uszodában - Dobókockajáték

Dobj, nevezd meg a képeket és olvasd el hangosan a szót! 
Majd menj a képre vagy a szóra, amelyet elolvastál! Tartsd be a játékszabályokat!

vízilabda napszemü-
veg

fürdő-
sapka

úszógumibúvársze-
müveg

karúszó

könyvek vitorlás-
hajó

start
Azonnal étkezés 
után mész úszni. 

Menj vissza 
két mezőt!

Túl sokáig 
napozol.
Egyszer 

kimaradsz! 

Nem felhevült 
testtel ugortál vízbe. 
Dobj mégegyszer!



13. oldal 

minimulti magyarul

Az uszodában - Dobókockajáték

Dobj, nevezd meg a képeket és olvasd el hangosan a szót! 
Majd menj a képre vagy a szóra, amelyet elolvastál! Tartsd be a játékszabályokat!

uszony

bikini

fürdő-
lepedő

fürdő-
köpeny

könyvek

evezős
csónak

vitorlás Hurrá, 
szünidő!

cé l

Azonnal étkezés 
után mész úszni. 

Menj vissza 
két mezőt!

Senkit sem 
löktél vízbe. 

Menj két 
mezőt előre!



14. oldal

minimulti magyarul

Hozzávalók:
 - 500 g bogyós gyümölcs
 - ½ liter tej
 - 3 gombóc vaníliafagylalt
 - tejszín

Így csináld:
 1) Mosd meg a gyümölcsöt 
     és add hozzá a tejet!

 2) Keverd össze a mixerrel!

 3) Add hozzá a fagyit és 
     mégegyszer keverd össze a mixerrel!

 4) Töltsd ki a séket egy pohárba és díszítsd tejszínhabbal.

 Jó étvágyat hozzá!

Didaktika: 
A recept elkészítése.

Shake „Berry dreams“, 
avagy „Bogyóálom“ sék

Mhmmmm, milyen finom!



15. oldal 

Didaktika: 
Utasítás alapján egy üveglámpás elkészítése. minimulti magyarul

Hozzávalók:
 - 1 tiszta uborkás üveg
 - színes selyempapír
 - csiriz
 - egy ecset
 - 1 gyertya

Így csináld:
 Szakítsd különböző nagyságú 
 darabokra a selyempapírt. 

 Kend a csirizt egy ecsettel az 
 üveg külsejére. 

 Ragaszd a színes 
 selyempapírdarabokat az üvegre. 

 Hagyd a lámpást száradni. 
 
 Tégy egy gyertyát a lámpásba 
 és gyújtsd meg! 
 
 
Készen van az üveglámpásod!

Üveglámpás
Esténként gyakran ülünk a szabadban!



16. oldal
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minimulti magyarul
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A szünidőben sokan utaznak. Ábrahám is egy ismeretlen országba utazott. 

1. Ábrahám egy sátorban él. 
Nem könnyű dolog helyet találni egy sátorban. 

Ülj törökülésbe az asztal alá!

2. Ábrahám egy 
gyermek után vágyakozik. 

Simogasd meg bal oldali szomszédodat. 

6.  Isten fiút ígér Ábrahámnak. 
Meg kell számolnia az égen a csillagokat. 

Ilyen nagy lesz a családja.  
Számold össze a családtagjaidat!

5.  Ábrahám elhagyja országát. 
Lépj előre három mezőt!

7. Három férfi érkezik 
Ábrahámhoz és elmondják neki, 

hogy Sárának fiúgyermeke 
születik. Készíts uzsonnát! 

9.  Sára egy fiúgyermeknek ad életet, 
elnevezi Izsáknak. Ennek jelentése: 

„a mosolygós“. 
Mesélj el egy viccet!

8.  Amikor Sára ezt meghallotta, elmosolyodott. 
Nem hiszi el. Lépj vissza három mezőt! 



17. oldal
A Valláspedagógiai Intézet összeállítása

cél
minimulti magyarul

A szünidőben sokan utaznak. Ábrahám is egy ismeretlen országba utazott. 
Dobjál és 

csináld azt, 
ami a számhoz

van írva!

2. Ábrahám egy 
gyermek után vágyakozik. 

Simogasd meg bal oldali szomszédodat. 

3.  Isten Ábrahámhoz beszél. 
Ábrahám bízik Istenben.  

Bekötött szemmel találd ki, hogy mit kapsz a kezedbe!

5.  Ábrahám elhagyja országát. 
Lépj előre három mezőt!

4.  Ábrahám ezt mondja Sárának: 
Isten azt akarja, hogy menjünk. 
Egy új országot mutat nekünk. 

Dobj újra!

9.  Sára egy fiúgyermeknek ad életet, 
elnevezi Izsáknak. Ennek jelentése: 

„a mosolygós“. 
Mesélj el egy viccet!

10.  Célba értél! De ma is együtt 
megyünk Isten felé és tudjuk: 

Isten velünk van! 



18. oldal

Didaktika: 
Lehetséges veszélyek megismerése. 

Hurrá, ismét itt van „Helfi“!

minimulti magyarul

     Mi tegyek, ha megharap egy állat?

           Vigyázz, ha állatokkal játszol! 

    Harapnak a kutyák, a macskák, a lovak,  

   csípnek a madarak és még sorolhatnánk.  

  Az erdőben is megharaphatnak a vadon élő állatok: 

  a róka, az őz, a menyét, stb. Normális esetben, a vadon 

  élő állatok nagyon félénkek. 

 De ha veszettségben szenvednek, akkor nagyon agresszívak.

Ha egy állat megharap, 

akkor azonnal így reagálj:
 1) Mosd ki a sebet meleg, 
     szappanos vízzel!

 2) Fertőtlenítsd a sebet 
     egy fertőtlenítőszerrel!

 3) Kösd be a sebet steril kötszerrel!

 4) Szüleiddel menj orvoshoz vagy kórházba 
     és adass be egy veszettség elleni injekciót!

 5) Az állatot, amely megharapott, 
     meg kell vizsgálni, hogy veszett-e.



19. oldal

Didaktika: 
A dal éneklése. minimulti magyarul

Nyár
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Viccek
Az apa megkérdezi a fiát: 

„Hol van a bizonyítványod?“ 
A fiú vidáman válaszol: 

„Kölcsönadtam 
Matyinak, mert meg akarja 

ijeszteni az apukáját!”

A kis 
Katika 

már ötödször 
vásárol mozijegyet. 

Az eladó csodálkozik 
és kiváncsian megkérdezi: 
„Miért veszed meg minden 

alkalommal ugyanazt a jegyet?“ 
Katika válaszol: 

„Nem tehetek róla, de a bácsi 
a bejáratnál mindig eltépi a 

belépőjegyemet!“
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Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
A-7400 Oberwart, Wiener Str. 47
Tel.:+43 3352 38489 Fax: +43 3352 38643 

E-Mail: office@bukv.at http://www.bukv.at
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