
Segítsetek egymásnak!

minimulti
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2. oldal

minimulti magyarul

… egy katona volt.

Két szeretetteljes szent
Alkoss mondatokat és írd le őket a füzetedbe!

Szent Márton...Szent Miklós...

… napját november 
     11-én ünnepeljük.

… a jó gyerekeknek diót, 
     mandarint és csokoládét hoz.

… segített a 
     szegényeken.

… napját december 
     6-án ünnepeljük.

… egy püspök volt. … megjutalmazza a jó 
     gyerekeket.
Didaktika: Helyes csoportosítás és mondatalkotás.

Ismeretek elsajátítása a két szentről.

november

december

… Burgenland 
     védőszentje.



3. oldal

minimulti magyarul

Szúrós tűlevelek.

Fenyőfélék
Gyűjts különböző fenyőgallyakat és tobozokat! 

Hasonlítsd őket össze a felsorolt tulajdonságokkal!
Kösd össze a megfelelőket!

Szúrós tűlevelek. Henger vagy tojásdad alakú,

Hosszú, szúrós és párosával
álló tűlevelek.

Puha tapintású tűlevelek. Hosszú,
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VÖRÖS

FENYŐ

FENYŐ

FENYŐ

FENYŐ felfelé álló tobozok.

Tudtátok, hogy 
a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

tűleveleit télen lehullatja?
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Tojásdad és
kicsi tobozok.

Lefelé lógó, 

Didaktika: 
A fenyőfélék tűleveleinek és tobozainak megismerése.

csüngő tobozok.

henger alakú tobozok.



4. oldal

Didaktika: 
A mondatok olvasása és megértése. minimulti magyarul

Mindenszentek/Halottak napja
Fénybe borult a temető! Olvasd el hangosan a mondatokat!

Írd a megfelelő számokat a körökbe és írd le a mondatokat a füzetedbe!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A temetőben
sírokat látunk. 
A síron egy 
kereszt van. 
A kereszt mellett 
két gyertya áll. 

A síron egy 
koszorú fekszik. 
A síron virágok 
vannak. 
A gyerekek
imádkoznak. 



Didaktika: Pontos olvasás 
és a rejtvény megfejtése. minimulti magyarul

5. oldal
Karácsonyi sütik

1 2 3 4 5 6

igen

1. Anya kekszeket süt.      A S

2. István szeretne anyának segíteni.    V D

3. Almára és szilvára van szükségük.   G V

4. Éva összegyúrja a tésztát.    E O

5. Anya tejet iszik.     V N

6. Kinyújtják a tésztát.      T A

Írd ide a kiszínezett betűket:

Rejtvény: Színezd ki: „igen“ vagy „nem“!

Rejtvény: 

nem

„Gyerekek, ma sütni fogunk karácsonyra“, mondja az anya. 
„Anyu, segíthetek?“ kérdezi Éva. „Természetesen!“ válaszol az anya. 
„Kérlek, hozzál tejet, tojást, lisztet és diót!“ Az anya felveri a tojásokat, 
majd összekeveri a liszttel. Egy kis tejet ad hozzá és megengedi Évának, 
hogy ő gyúrja össze. Majd cukrot és diót is kevernek bele. 
Sodrófával kinyújtják a tésztát. Éva különböző kekszformákat hoz ki 
a spájzból és nagy örömmel holdakat, virágokat, szíveket és csillagokat 
szaggat ki a tésztából. Anya közben kivajazza a tepsit és rárakják 
a kekszformákat. Hamarosan süteményillat árad a lakásban. 
Az anya kiveszi a sütőből a kész kekszeket és ezt mondja: 
„Karácsonykor a karácsonyfára fogjuk akasztani őket.“



6. oldal
Mikulás-nap

Melyik magánhangzó hiányzik? 
Pótold őket!

minimulti magyarul
Didaktika: A magánhangzók

felismerése és helyes behelyettesítése.

m    nd    r    n    f    g           v    rg    cs

     lm            p    sp__k

    j    nd    k

gy    r    k    k             

cs    k    l    d          c    k    rk       d         



Didaktika: 
A különböző szófajok megismerése. minimulti magyarul

7. oldal
Főnevek, igék és melléknevek

Színezd ki a főneveket kékre, 
az igéket pirosra és a mellékneveket zöldre!

Hasonlítsd össze a szomszédoddal és keresd meg 
a szavakat a szótárban!

ELOSZTANI KÖDÖS NOVEMBER

ŐSZ SÖTÉT SEGÍTENI

HALK MÁRTON KEDVES

MELEG JÁTSZANI KEKSZEK

CÍMEREK FELHŐS ÉNEKELNI

KERESNI BURGENLAND EGÉSZSÉGES

IGAZSÁGOS SÜTNI FÉNY

AJÁNDÉKOZNI GYERTYA ELŐVIGYÁZATOS

BARÁT KARÁCSONY ÜNNEPELNI

LÁMPÁS PÜSPÖK DÍSZÍTENI



minimulti magyarul

8. oldal
Hamarosan itt van karácsony! 

Olvasd el a szöveget, majd te is kívánj valamit karácsonyra!

A három kívánság
Volt egyszer egy szegény lány. 
Egy nap elment az erdőbe. 
Egyszercsak találkozott egy gyönyörű, fehér madárral. 
A madár egy ágon ült és ezt kérdezte a lánytól: 
„Mit kívánsz karácsonyra? Teljesítem három kívánságodat.“ 
A lány nem gondolkozott sokáig, ezt válaszolta:
„Szeretnék egy meleg szobát, 
egy pár meleg csizmát és egy jó barátot!“ 
A madár teljesítette a szegény lány kívánságait.

Te is írjál hasonló történetet!  
A mesék jó tanácsadók lehetnek!

Mi a te kívánságod?

egészséges szülők, elegendő ennivaló,
béke a Földön, egészséges környezet,

egy jó barát, jó iskola

Didaktika: A szöveg tartalmának 
megbeszélése és értelmezése.



9. oldal

minimulti magyarul
Didaktika: A viccek kifejező olvasása, 
megértése és elmesélése. 

Karácsonyi viccek
Olvasd el a vicceket 

és próbáld meg elmesélni őket!

Csengetnek
Az anya kinyítja az ajtót. 
„Tessék, itt van 50 m papír, 
amit megrendelt“ – mondja a postás. 
„Sajnálom, de én nem rendeltem 50 m papírt“ 
– válaszolja az anya. 
„De, de!“ – kiabál Matyi a gyerekszobából.
„Nekem kell az 50 m papír!“
Erre írom a karácsonyi kívánságaimat.“

A doboz  
Liza, Péter és Anna az asztalnál ülnek.
Az asztalon egy doboz van tele finom 
karácsonyi keksszel.
„Hányszor mondtam már,
hogy ne nyúljatok a kekszes dobozhoz!“
– mondja az apa.
Liza halkan válaszol:
„Apukám, nem kell többet mondanod,
mert a doboz már üres.“

Játsszátok el a vicceket!
Írjatok ti is hasonlót!



Didaktika: Feladatok megoldása 
a 30-as számkörben.

10. oldal

1+2=

Keresd meg a csillagokat!
Old meg a feladatokat és színezd ki a csillagban lévő eredményeket!

1

2
3 4

5

10

9 8
7

63-2=
5+0=

4-2=
1+3=
4+2=

minimulti magyarul

  Gondolkozz! Péternek 17 cukorkája van, 
    9-et megeszik. Hány cukor marad meg neki?
       Katalin 6 mézeskalácsot és 7 kekszet süt. 
     Hány süteményt sütött Katalin?
 Jánosnak 19 dísze van. 7 leesik a földre.  
       Hányat akasztott a karácsonyfára?
     Anna 14 angyalt és 8 csillagot
       akaszt a karácsonyfára. 
      Hány dísz lóg a fán?

12 8

13

5

22

25
30

10

17

9 Szöveges feladatok
Számold ki és keresd meg 

az eredményt a karácsonyfán! 
Színezd ki a megfelelő díszeket!



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 Tipp: 1

11. oldal

minimulti magyarulDidaktika: 
A feladatok megértése és megoldása.

Hatos lottó
Neked is lehet szerencséd!

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 Tipp: 2

Apa is lottózik. Ezeket a számokat ikszeli be:
Az első szám négy és hét között 
található és 3-mal osztható. 
  A második szám 10 és 15 között 
  található és 6-tal osztható. 
A harmadik szám 16 és 22 között 
található és 7-tel osztható.
  A negyedik szám 25 és 30 között 
  található és 4-gyel osztható.
Az ötödik szám 32 és 37 között 
található és 9-cel osztható.
  A hatodik szám 40 és 45 között 
  található és 11-gyel osztható.

Anya lottózik. 
Ikszeld be a számokat!

1. szám: a 11 kétszerese
2. szám: 4-szer 4 + 4
3. szám: tizenkettő  
4. szám: 100 – 55
5. szám: 2 tizes 3 egyes
6. szám: 81 : 9



12. oldal

minimulti magyarul

Rendőrség  

Mentők 

Elsősegélynyújtók az utakon - mentők, rendőrség, tűzoltóság

Fontos, életmentő telefonszámok játékos gyakorlása és megtanulása.

133 – dobj mégegyszer!

144 – menj két mezőt vissza!

133 – dobj mégegyszer!

start 



13. oldal
Tűzoltóság

Rendőrség  

Elsősegélynyújtók az utakon - mentők, rendőrség, tűzoltóság

Fontos, életmentő telefonszámok játékos gyakorlása és megtanulása.

122 – egyszer kimaradsz!

133 – dobj mégegyszer!

cél
minimulti magyarul



14. oldal
Ködben járás

Segíts a másiknak! 
Bízzál meg barátodban!

Kösd be barátod szemét! 
Fogd meg a kezét és vezesd különböző 
akadályokon keresztül (pl. padok és székek között). 
Cseréljetek szerepet! 
Bízzatok meg 
egymásban!

minimulti magyarul Didaktika: 
Megbízni a másikban és egymás segítése.



Karácsonyi ajándékok
Szükséged van:

üres kávés kapszulákra
   

15. oldal

Így dolgozz:
 Mosd ki a kapszulákat! 
 Szárítsd meg őket!
 Lapítsd össze őket egy 
 palacsintasütő segítségével!
 Ragassz össze egy-egy 
 lelapított kapszulát! 
 Erős ragasztót használj!
 Nagyon szép ékszereket 
 készíthetsz belőlük:

     a.) Gyűrű 
 Puha drótra lesz szükséged. Óvatosan tekerd 
       párszor az ujjadra 
           (ne túl szorosan)! 
             Fogóval vágd le! Ragaszd rá a lelapított  
       kapszulákat! Kész van a gyűrű!

   b.) Kulcstartó
  Egy régi kulcstartóra lesz szükséged. 
 Lyukaszd át a lelapított kapszulákat 
 és erősítsd rá a kulcstaróra!

Didaktika: 
Ajándéktárgy készítése hulladékból. minimulti magyarul



A kis csillag
A kicsikből is lehetnek nagyok.

Szenteste a csillagok fényesen ragyogtak. Így énekeltek: „Mindenkinek azt 
hirdetjük, megszületett a kis Jézus!“ A bárány meghallotta egy nagy csillag 
énekét és követte őt. Igyekezetében nem vette észre, hogy egy kis csillag is 
ugyanezt a dalt énekli. A kakas is a nagy csillag után ment kukorékolva, 
a kis csillagot ő sem hallotta. Az ökör is a nagy csillag után sietett nagy 
léptekkel, a kis csillagot nem hallotta ő sem. A szamár is csak a nagy 
csillagot hallotta, a kis csillagot nem. Megérkeztek az istállóba, 
ahol a kis Jézus született. A kis csillag lemaradt, 
nem tudta követni a többieket. Szomorú volt, mert ő is meg szerette volna 
valakinek mutatni a kis Jézushoz vezető utat. De őt senki sem vette észre. 
Egyszer csak meghallotta egy madárka halk, gyenge hangját: 
„Kérlek kis csillag, segíts! Vezess el a kis Jézushoz! Egyedül nem tudok 
odamenni.“ Amikor a kis csillag megérkezett az istállóba, egyre világosabb 
és világosabb lett. A kis Jézus elmosolyodott a madárka láttán, a kis csillag 
pedig egyre fényesebben világított. Az egész világon látták őt. 
Ma azt mesélik, hogy ebből csillagocskából lett a betlehemi csillag.

minimulti magyarul Didaktika: A kicsikből is lehetnek nagyok.
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16. oldal



A kis csillag
A kicsikből is lehetnek nagyok.

minimulti magyarulDidaktika: A kicsikből is lehetnek nagyok.

A burgenlandi Hittanpedagógiai Intézet összeállítása 
17. oldal



minimulti magyarul

18. oldal

Didaktika: Burgenland címerének 
megismerése, részeinek helyes megnevezése.

Burgenland címere
Olvass, írj és színezz!

A korona sárga. A sas piros. A szikla fekete. 
A pajzs piros és aranysárga. A keresztek pirosak. 

A karmok és a lábak aranysárgák. A háttér sárga. A nyelv piros.



minimulti magyarulDidaktika: 
A dal éneklése.

19. oldal

Téli fenyő
Részlet  a hkdc & edition roetzer kiadó 

gondozásában megjelent 
Új dalok című mappából



20. oldal november / december 2011 / 05

Közlekedési táblák
A közlekedési táblák különböző formájúak és 

színűek lehetnek. Milyen formákat ismersz? 

Színezd ki őket! 

Húzd át a hibás formát! 
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