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Ünnepeljünk!



2. oldal

minimulti magyarul Didaktika: 
a foglalkozások megismerése

Foglalkozások
Számozd meg a képeket és írd le a vonalra a foglalkozásokat!

4. gazda1. pék 2. szerelő 5. asztalos3. tanár



orvosság  titkárnő     ceruza      tanár       pék      

pékség     műhely  iroda traktor    doktornő

csavarhúzó  asztalosműhely  asztalos 

Ki? Hol? Mivel?
kőműves építkezés lapát

gazda
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számítógépp

minimulti magyarul
Didaktika: A foglalkozások, munkahelyek 
és a munkaeszközök helyes csoportosítása

3. oldal

Hol és mivel dolgoznak ezek az emberek?
Töltsd ki a táblázatot! 
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D
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Édesanyám ______________ a ruhát.

Édesanyám ____________ az ebédet.

Édesanyám _____________ dolgozni.

Édesanyám _______________ nekem.

Édesanyám ______________ a házat.

Édesanyám _______________ engem.
Én is szeretem édesanyámat!
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minimulti magyarul

4. oldal

Édesanyám sokat dolgozik
Írd be az igék megfelelő alakját, 

majd színezd ki a képeket!

Didaktika: A szavak behelyettesítése, 
a mondatok olvasása és a megfelelő kép kiválasztása.



5. oldal

minimulti magyarulDidaktika: 
Az elválasztás gyakorlása.

Foglalkozások
Melyik szótag tartozik össze?
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6. oldal

minimulti magyarul Didaktika: 
A szükséges informciók kiszűrése a szövegből.

Május 1.
Május 1-je nemzeti ünnepünk vagy a munka ünnepe.

   Ausztriában és több más országban is ez a nap szabadnap.
      Azért ünnepelünk, mert büszkék vagyunk minden
         férfira és nőre, akik értünk
        dolgoznak. Tudjuk, hogy minden 
      szakma nagyon fontos.    
      A dolgozóknak jogaik is vannak.
        Heti 40 órát dolgoznak és 
 több hét szabadság áll rendelkezésükre, hogy kipihenjék 
 magukat. Ez régen nem így volt. Mindenkinek, még a 
 gyermekeknek is csaknem egész nap dolgozni kellett és nem
 kaptak szabadságot. Sajnos néhány országban ez még ma is
 így van.  Veled egyidős gyermekek nem járhatnak iskolába, 
 hanem egész nap dolgozniuk kell.

 Olvasd el a szöveget és fejezd be a következő mondatokat!
 

 Május 1-je __________________________________________

 Ez a nap   ___________________________________________

 Büszkék vagyunk minden  _____________________________

 A dolgozóknak _____________________________ is vannak.



Tamás:
Florián:
Tamás:
Florián:
Tamás:
Florián:
Tamás:
Florián:
Tamás:
Florián:

Tamás:
Florián:FloriánFllFloloriáloroririáiánnán::

A május a kedvenc hónapom!
Igen, az enyém is. Gyere, menjünk ki a kertbe!
Nézd csak, milyen szépen virágoznak a fák!
És hogy illatoznak!
Gyere gyorsan, találtam valamit a körtefa alatt!
Már is jövök!
Nézd! Világoskék tojáshéjak!
Vajon melyik madár tojásai ezek?
Az biztos, hogy nem a kékcinkéé.
Már tudom! 
Éppen most repült el egy madár a körtefáról.
Talán egy seregély?
Így van! Egy seregély!

Egy seregély!

7. oldal

minimulti magyarulDidaktika: 
A párbeszéd értelemszerű olvasása és eljátszása.

A kertben
Tamás és Flórián beszélgetnek. 



Látogatás a pillangók házában
Olvasd el figyelmesen a szöveget! Ikszeld be a helyes választ!

nnn
Ne lármázz! 

A 2. osztály tanulói ellátogattak a pillangók házába. 
Bent párás, forró levegő fogadta őket, mivel a pillangók ezt 
szeretik a legjobban. A házban különféle pillangók röpködtek: 
nagyok és kicsik, kékek és lilák, sőt még fekete pillangókat is láthattak.

 1. Melyik pillangó a legnagyobb ezen a képen? *
     Színezd ki a kedvenc színeddel!

 a)   b)   c)

Zsófi trikójára is rászállt egy sárga pillangó. 
A gyerekek megcsodálták és alaposan szemügyre vették a szép lepkét.

 2. Melyik pillangó szállt rá Zsófi trikójára? * 
      a) fehér pillangó
  b) sárga pillangó

A pillangók házában naranccsal teli tálakat raktak ki.
„Kinek tették ide ezeket a tálkákat?“ - kérdezi Mária. 
„Ez a lepkék tápláléka.“ - magyarázza a tanár.

 3. Miért készítettek ki naranccsal teli tálakat? *
 a) dekorációnak    b) uzsonnának a szünetben    c) a pillangóknak

Végül a gyerekek még megnéztek egy filmet, amely a pillangókról szólt.
Ez egy nagyon érdekes látogatás volt a pillangók házában.

     

a a képen?kéképpen? **

8. oldal

minimulti magyarul Didaktika: A rövid történet értelemszerű 
olvasása és a kérdések megválaszolása.



1. Ne csapjunk zajt!

2. Soha ne 
gyújtsunk tüzet!

3. Ne dobjuk 
el a szemetet!

4. Mindig a kijelölt 
úton maradjunk!

5. Ne ijesszük 
meg az állatokat!

6. Ne törjük 
le az ágakat!

7. Csak azokat 
a gombákat és bogyókat 

szedjük le, amelyeket 
biztosan ismerünk!

minimulti magyarulDidaktika: 
Helyes viselkedés, a szabályok betartása az erdőben.

9. oldal

Így viselkedünk helyesen az erdőben
Olvasd el a mondatokat, keresd meg a hozzá 

illő rajzokat és számozd meg őket!



10. oldal

minimulti magyarul Didaktika: 
Az összeadás és a kivonás gyakorlása.
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Éhes a vakond!
A vakond csak azokat a gilisztákat eszi meg, amelyeken az eredmény 

20 és 30 között van. Színezd ki ezeket a gilisztákat barnára!



Didaktika: 
A törtszámok megnevezése, a részek kiszínezése és számítása.
DDDD
AAAAAAAA minimulti magyarul

11. oldal

Tört számok
Színezd ki a megfelelő részt!

3=

Oszd fel a következő ábrákat is a tört számoknak megfelelő részekre!
Használd a háromszögű vonalzódat!

Számold ki és írd 
az eredményt a vonalra! 
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az eredményt a vonalra! aaz eredményyt a vonalra! 
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minimulti magyarul

12. oldal Gyere, játsszunk!  Ug



Piros:Piros::
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minimulti magyarul

13. oldalráljunk együtt 100-ig!



minimulti magyarul

14. oldal

Didaktika: 
A különböző foglalkozások megismerése.

  Rendőr: Nekem tetszik az egyenruhájuk. 
      Mint rendőr, megállíthatom a gépjárműveket!

  Tanárnő: Szívesen foglalkozom gyerekekkel. 
        Énekelhetek, barkácsolhatok és tanulhatok velük.

  Pilóta: A világ minden részére elrepülök. Ez nagyon érdekes!

Te melyik foglalkozásról álmodozol? Miért?
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Miért ünnepeljük május 1-ét?
Május elseje az egész világon a munkások legnagyobb ünnepnapja. 

A munka napját ünnepeljük a munkások jogaiért 
folytatott hosszú küzdelmek emlékére. 

A gyerekek a következő foglalkozásokról álmodoznak:



15. oldal

minimulti magyarulDidaktika: 
A különböző foglalkozások megismerése.
DDDDDD
AA

A rohonci új középiskola összeállítása

1 kertész órákat javít K

2 autószerelő bevezeti a vizet A

3 ápolónő ételt és italt szolgál fel O

4 építész járműveket szerel O

5 vízvezeték-
szerelő virágokat ültet F

6 hivatalnok betegeket gyógyít Z

7 órás cipőket ad el Á

8 felszolgáló házakat tervez L

9 doktornő betegeket ápol G

10 eladónő az irodában dolgozik L

M I N D E

Különféle foglalkozások
Az emberek megosztották egymás között a munkát, 

így alakultak ki a különféle foglalkozások.
Kösd össze helyesen és írd be a betűket a rejtvénybe!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S

N
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16. oldal

minimulti magyarul
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Minden újszülött izraelita 

fiúgyermeket megöletett. 

Ezért egy fiatal 

nő kisfiát, 

Mózest egy 

gyékénykosárban 

a Nílus folyó nádasában 

rejtette el. 

Egy napon a fáraó 

lánya fürödni ment 

a folyóhoz. 

Meghallotta 

a fiúgyermek sírását. 

A hercegnő magához 

vette a gyermeket 

és saját fiaként felnevelte. 

Így Mózes hercegként 

nőtt fel a fáraó

udvarában.

Keresd meg a képek 
közötti 10 különbséget!

A Biblia így mesél:
Egyiptomban egykor egy gonosz fáraó uralkodott.

t!tt!!

Didaktika:
A szöveg olvasása és összevetése a Biblia szövegével.



17 . oldal

minimulti magyarul

A Valláspedagógiai Intézet összeállítása

Amikor a tengerhez értek, észrevették, hogy az Egyiptomiak követték 

őket. Félve álltak a végtelen tenger előtt és nem tudták merre 

menjenek. Egyszerre hatalmas vihar kerekedett és kettéosztotta 

a vizet. Az izraeliták így át tudtak kelni a tengeren. Amikor elérték 

a másik partot, megfordult a szél és a tenger újra összezárult. Az 

egyiptomi katonák megfulladtak, az izraeliták pedig felszabadultak.
Keresd meg az azonos tengeri állatokat!

A Biblia így mesél:
Az izraelitáknak Mózes vezetésével 

végül sikerült elmenekülni Egyiptomból.

Didaktika: 
A szöveg olvasása és összehasonlítása a Biblia szövegével.



Két gyermek a fogó. A többiek szaladgálnak a réten. 
Minden gyermeknek meg kell állnia ott, ahol elfogták. 
Három elfogott megfogja egymás kezét és a magasba 

emelve azt kiáltják: hárman vagyunk! 
Így felszabadulnak és tovább szaladhatnak.

Hárman 
vagyunk!

18. oldal

Hárman vagyunk!
Mozgás és sport

minimulti magyarul Didaktika: 
Az utasítások megértése és a játék eljátszása.



minimulti magyarulDidaktika: 
A dal éneklése.

19. oldal

D
A

Ritmusjáték
Részlet a hkdc & edition roetzer kiadó gondozásában megjelent 

Új dalok című mappából
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Anyák napja
Május 13-án van anyák napja. 

Nagyon szeretem édesanyámat. 
Megtanulom ezt a verset 

és ezzel szerzek neki örömet.

Mama, én úgy szeretlek!
Szorosan átölellek. 

Puszit akarsz tőlem kapni? 
Akkor légy szíves lehajolni!

Apák napja
Június 10-én van apák napja. 
Nagyon szeretem édesapámat. 

Ezért verset tanulok és 
így szerzek neki örömet.

Köszönöm Neked apa azt,
hogy mindig olyan kedves vagy! 

Ajándékot hoztam Neked, 
remélem, hogy benne örömöd leled.


