
Megjött a tél halihó, 
nagy pelyhekben hull a hó!

minimulti
magyarul
minimulti
magyarul



2. oldal

minimulti magyarul Didaktika: A hét napjainak megnevezése 
és leírása helyes sorrendben.

A hét
Írd be a hét napjait helyes sorrendben a naptárba!

csütörtök

szerda

vasárnap

hétfő

kedd

szombat

péntek



minimulti magyarul
Didaktika: 
Más országok szokásainak megismerése.

3. oldal

Karácsony más országokban

Antónia Olaszországból így mesél: 
Minden háznál betlehemet állítanak fel. Január 6-án a jó tündér 
hozza az ajándékokat. A rossz gyerekek csak szenet kapnak. 
Ezt kívánjuk egymásnak: „Buon Natale!“

Yvonne Franciaországból ezt meséli: Karácsony estéjén, december 
24-én egy nagy fadarabot gyújtanak meg a kandallóban. 
Éjfélkor templomba megyünk. Ezen az éjszakán Pere Noel hozza 
az ajándékokat. Azt kívánjuk egymásnak, hogy „Joyeux Noel!“

Costas Görögországból így mesél: 
Karácsonykor mi, gyerekek házról házra járunk és karácsonyi dalokat 
énekelünk. Ezt a szokást úgy hívják, hogy „kalanda“. Fügével, szőlővel 
és süteményekkel kínálnak bennünket. Karácsonyfánk nincs, 
de ajándékokat december 31-én, Szent Balázs napján kapunk. 

Pablo Spanyolországból ezt meséli: Minden faluban betlehemet 
állítanak fel. Máriát és Józsefet életnagyságban ábrázolják. 
A karácsony nálunk vidám és hangos ünnep. Egész éjszaka eszünk, 
iszunk és táncolunk. A gyermekek szalmával tömik ki a cipőjüket, 
amiért cserébe a Háromkirályok ajándékot tesznek bele.

Figyelmesen olvastál? 
Tudod a válaszokat az alábbi kérdésekre?

Ki hozza a gyermekeknek Olaszországban az ajándékot?
Mit kapnak Olaszországban a rossz gyerekek?

Hogy kívánnak Franciaországban „Boldog Karácsonyt“?
Mikor kapják meg a gyerekek Görögországban az ajándékokat?

Mitől különlegesek a spanyol betlehemek?
Mit dugnak a gyermekek a cipőjükbe és mit kapnak érte?



minimulti magyarul

4. oldal
Pisti olvas

Fesd azonos színűre az összetartozó ablakkereteket!

ház macska

hóember csizma

sündisznó

egér

ház
Didaktika: A szavak olvasása és a 

megfelelő rajz kiválasztása.



5. oldal

minimulti magyarulDidaktika: 
a szófajok felismerése és helyes alkalmazása

Farsang 
Olvass figyelmesen! 

Írd be a szavakat a megfelelő oszlopba!

főnév ige melléknév

vidám, boszorkány, ugrálni, szép, énekelni, beöltözni, arany, örülni, 
bohóc, cowboy, táncolni, királylány, fekete, színes, varázsló

Gyakorolj a füzetedben!
Írd le a főneveket így:  egy varázsló - sok varázsló 

Írd le az igéket így: én táncolok - mi táncolunk
Írd le a mellékneveket így: szép - szebb - legszebb



6. oldal

minimulti magyarul Didaktika: A bohóc kiszínezése 
az utasítások alapján és beszélgetés a jelmezről.

Tibi jelmezbálba megy és 
Jancsi bohócnak öltözik. 

Először egy zöld nadrágot 
vesz fel, melyen sárga 
pöttyök vannak. 

Ezután Tibi egy tarka kockás 
inget húz magára, 
melynek fehér a gallérja. 

Fejére narancssárga 
parókát tesz, 
és felrakja a piros 
bohóc orrot is. 

Arcát pirosra és fehérre 
festi ki. Fejére fekete 
kalapot tesz és egy nagy 
sárga virágot tűz rá. 

Végül rózsaszínű kesztyűt 
és barna cipőt húz. 

Tibi örömmel 
indul a jelmezbálba.      

Jancsi bohóc
Színezd ki a szöveg alapján!



 

7. oldal

minimulti magyarulDidaktika: 
A vers olvasása, szövegértés.

Szabó Lőrinc: 

Esik a hó
Szárnya van, de nem madár,

repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.

Ház tetején sok a drót:
megnézi a rádiót,

belebúj a telefonba,
lisztet rendel a malomba.
Lisztjét szórja égre-földre,

fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl hegyre-völgyre.

Fehér már a város tőle:
fehér már az utca,

fehér már a puszta,
pepita a néger,

nincs Fekete Péter,
sehol,

de sehol,
nincs más

fekete
csak a Bodri

kutyának
az orra
helye,

és reggel az utca, a puszta, a néger,
a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter

és ráadásul a rádió
mind azt kiabálja, hogy: esik a hó!



8. oldal

minimulti magyarul

Viccek

Didaktika: A viccek olvasása és megér-
tése, a szerepjáték gyakorlása.

A rendőr talál egy kis pingvint. Megkérdezi a főnökét, 

  hogy mit csináljon vele. Az azt mondja neki:  

   „Vidd el az állatkertbe!” 

       Két óra múlva megint látja a főnök a rendőrt a 

         pingvinnel. Megkérdezi tőle:  

                     „Nem megmondtam már, hogy vidd el az 

                        állatkertbe?!” Erre a rendőr azt feleli: 

                           „Ott már voltam vele, 

                                 most moziba megyünk!”

Egyik nap Tóni meglátogatja Rudit. 

Éppen amikor hazaindulna, megered az eső. 

Rudi azt mondja neki: „Ne menj haza ilyen esőben,

maradj itt nálam éjszakára!“ 

Rudi a vendégszobában meg is ágyaz neki. 

De mire elkészül, Tónit sehol sem találja. 

Egy óra múlva csengetnek. 

Tóni áll az ajtóban csuromvizesen. „Hol voltál?“ 

kérdezi tőle Rudi. 

Tóni így felel: 

„Gyorsan hazafutottam a pizsamámért!“ 

Viccek



  

minimulti magyarul
Didaktika: 
A szöveg olvasása és a jelenet előadása.

9. oldal

1. bohóc:
2. bohóc:

1. bohóc:
2. bohóc:

1. bohóc:

2. bohóc:
1. bohóc:
2. bohóc:
1. bohóc:

2. bohóc:

1. bohóc:
2. bohóc:
1. bohóc:
2. bohóc:
1. bohóc:

1. bohóc:

Kedves vendégek, íme, egy pohár víz.
Kedves vendégek, ne figyeljenek a pohárra és ne hallgassanak rá, 
különben vizesek lesznek!
Hogy mondhatsz ilyet? Nem is igaz!
Ha a cirkuszban a bohócok vízzel játszanak, 
a végén mindig mindenki vizes lesz.
De nálunk ez nem így van! 
Ebben a cirkuszban csak okos bohócok vannak!
Most rólam beszélsz, ugye?
Hát, ha olyan okos vagy, akkor oldd meg a következő feladatot!
Természetesen!
Látod ezt a pohár vizet? Most leteszem erre az asztalra 
és letakarom egy kalappal. Amelyikünk kiissza a pohárból 
a vizet anélkül, hogy felemelné a kalapot, az az okosabb.
Micsoda? De hát ez lehetetlen!

Hmm, de finom volt a víz!
Azt állítod, hogy most üres a pohár?
Igen!
De az nem lehet!
Győződj meg róla! 

Ha-ha-ha! Én vagyok kettőnk közül az okosabb! Kiittam a vizet 
a pohárból anélkül, hogy felemeltem volna a kalapot!

Egy pohár víz
A cirkusz porondján két bohóc beszélget.

Az 1. bohóc mosolyogva elővesz egy varázspálcát és úgy tesz, 
mintha szívószállal kiinná a kalapon keresztül a vizet.

A 2. bohóc óvatosan felemeli a kalapot. 
Az 1. bohóc gyorsan felkapja a poharat és kiissza a vizet.



10. oldal

minimulti magyarul Didaktika: Számtani feladatok megoldása 
és a kép helyes kifestése.

Számolj és színezd ki a képet 
a számhoz tartozó színnel!
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Didaktika: A számtani feladatok ellenőrzése és 
a megfelelő betűk kiszínezése. minimulti magyarul

11. oldal
Jancsi bohóc tréfál

Helyesen számol? Színezd ki a megfelelő rubrikát!

Jancsi számol: igen nem

4 . 5 = 21 K F

23 + 14 = 37 A L

24 : 6 = 4 R U

100 – 33 = 67 S V

94 – 41 =43 R A

3 . 9 = 27 N T

81 : 9 = 8 Ú G

18 + 28 =46 I F

78 – 42 =36 F É

7 . 7 = 48 P Á

37 + 14 = 40 T N

99 : 9 = 11 K H

Írd be a négyzetekbe a kiszínezett betűket! Olvasd össze a megfejtést!



12. oldal Memóriajáték
Ragaszd rá ezt a két oldalt egy színes kartonra és vágd ki a kártyákat! Jó szórakozást a játékhoz!



13. oldalMemóriajáték
Ragaszd rá ezt a két oldalt egy színes kartonra és vágd ki a kártyákat! Jó szórakozást a játékhoz!
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minimulti magyarul

14. oldal

Recept
Püspökkenyér

 • 28 dkg cukor
 • 28 dkg dió
 • 28 dkg mazsola
 • 28 dkg szárított gyümölcs
 • 14 dkg liszt
 •   2 egész tojás
 •   1 citrom

Így dolgozz:
       1. Keverd össze mixerrel a cukrot 
           és a tojásokat!
        2. Add hozzá a szárított gyümölcsöt, 
    a diót és a mazsolát, egy kis fahéjat 
      és citromlevet!
   3. Tedd hozzá a lisztet is!
        4. Keverd össze jól a masszát és öntsd 
                              bele a formába!
       5. Rakd be a sütőbe és süsd 
            170 fokon 40 percig!

               Jó étvágyat!

sapka: kék

sz
ár

ny
ak

: k
ék



15. oldal
Jégmadár

Kérd meg tanárodat, hogy nagyítsa fel a sablonokat!
Rajzold körül a madár részeit a sablon mentén színes papíron!

Vágd ki a részeket és ragaszd össze őket úgy, 
mint a képen látod!

sapka: kék

sz
ár

ny
ak

: k
ék

szárnyak:
kék

csőr: sárga

lábak: sárga

sapka: felül kék, alul fehér

minimulti magyarul

test: pink



16. oldal

Didaktika: Isten tűz formájában jelent meg Mózesnek, 
így a fényesség is az isteni szimbólumhoz tartozik.minimulti magyarul

„Én vagyok, aki vagyok“ - Jahve
Mózes a juhokat őrizte a hegyen. Népére gondolt, akik Egyiptomban éltek fogságban. Egyszer csak egy égő csipkebokrot pillantot meg, de a bokor nem 

égett el. Odasietett, hogy megnézze, amikor egy hangot hallott: „Mózes, Mózes! Ne gyere közelebb! Vedd le a sarudat, mert ahol állsz, 
az szent föld! Hallottam néped könyörgését, vezesd ki őket Egyiptomból!“ Mózes ijedten kérdezte: „Ki vagy te?“ Az égő csipkebokorból jövő hang így 

válaszolt: „Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Én vagyok Jahve, aki vagyok! Így nevezzen a népem, akiket Egyiptomból kiszabadítok. 
Segítek rajtuk. Mindig veletek leszek!“ A képen Mózest láthatod a nyájával és az égő csipkebokorral. Megtalálod a 10 különbséget a két kép között? 
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17 . oldal

minimulti magyarul

„Én vagyok, aki vagyok“ - Jahve
Mózes a juhokat őrizte a hegyen. Népére gondolt, akik Egyiptomban éltek fogságban. Egyszer csak egy égő csipkebokrot pillantot meg, de a bokor nem 

égett el. Odasietett, hogy megnézze, amikor egy hangot hallott: „Mózes, Mózes! Ne gyere közelebb! Vedd le a sarudat, mert ahol állsz, 
az szent föld! Hallottam néped könyörgését, vezesd ki őket Egyiptomból!“ Mózes ijedten kérdezte: „Ki vagy te?“ Az égő csipkebokorból jövő hang így 

válaszolt: „Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Én vagyok Jahve, aki vagyok! Így nevezzen a népem, akiket Egyiptomból kiszabadítok. 
Segítek rajtuk. Mindig veletek leszek!“ A képen Mózest láthatod a nyájával és az égő csipkebokorral. Megtalálod a 10 különbséget a két kép között? 

A Valláspedagógiai Intézet összeállítása 



18. oldal
Lopakodás

Így játsszátok:

Alkossatok egy kört arccal kifelé! 
Két diák álljon be a körbe. 

Az egyik odalopakodik a körben álló gyermekek egyikéhez. 
Amint az megérzi, hogy valaki hátulról meg akarja érinteni, 

rögtön a magasba emeli a karját. 
Ez a jele, hogy észrevette a lopakodót. 

Aki nem veszi észre, 
az áll be a körbe és előlről kezdődik a játék. 

minimulti magyarul Didaktika: 
A reakcióképesség fejlesztése.



minimulti magyarulDidaktika: 
A dal éneklése.

19. oldal

Szánkózás
Részlet a hkdc & edition roetzer kiadó gondozásában megjelent 

Új dalok című mappából



20. oldal január/február 2012/01

Jelmezbál
Nézd meg alaposan a gyermekek jelmezeit!

Biztosan felismered őket. 
Írd le a nevüket!
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