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Közeleg a karácsony!



.

2. oldal

A legenda olvasása és megértése.minimulti magyarul

Szent Márton 
tartományunk védőszentje

November 11-én, Márton napon tartományunkban ünnepnap van. 
Szent Márton a 4-ik században született a római Savaria 
városában (mai Szombathely). Már fiatalon beállt katonának és 
légiójával Franciaországba ment. Tanulmányait is ott végezte. 
22 éves korában felvette a keresztény vallást, később pappá 
szentelték. Nagyon szerény és szolgálatkész ember volt. 
Amikor meghallotta, hogy püspökké akarják avatni, 
elbújt egy libaólban. A libák gágogása azonban 
elárulta rejtekhelyét. Így szól a legenda.

   Tudod a választ?
   Szent Márton tartományunk __________________.

   Tanulmányait  ______________________ végezte.

              Amikor meghallotta, hogy 

                     ________________ akarják

               szentelni, elbújt a ______________.

             A libák _______________________ őt.

védőszentje / Franciaországban

libaólban / püspökké / elárulták



3. oldal

A hóember részeinek megnevezése és felismerése. minimulti magyarul

A hóember 
Felismered a hóember részeit? Írd be őket a megfelelő rovatba!

kéz / sárgarépa / szem / seprű / sál / kalap / gombok



4. oldal

Az összetartozó ábrák felismerése és a rajzok befejezése.minimulti magyarul

Advent idején
Nézd meg figyelmesen az ábrát! 

Kösd össze az összetartozó zsákot és gyereket! 

Folytasd a rajzot!



A szöveg olvasása és megértése. A családnevek leírása. minimulti magyarul

Seper család karácsonyfáján sárga csillag van.
A Szabó család fáján piros a csillag.
A Molnár család kék csillagot tett a fára.

A középső fát aranyszínű gömbök díszítik.
A jobb oldali fán 10 sárga gyertya ég.
A kék csillaggal díszített fán kis csillagok lógnak.

A Molnár család karácsonyfáját két gyönyörű angyal díszíti.
A Seper család karácsonyfája alatt két csomag fekszik.
A betlehemi jászol a Molnár család fája alatt áll.

A Szabó család karácsonyfája a jobb oldalon látható.
A középső fán sárga csillag van.
A Molnár család karácsonyfájára felmászott egy kisegér. 

5. oldal
Karácsonyi logika

Olvasd el a mondatokat! Melyik családhoz melyik fa tartozik? Pótold 
a hiányzó tárgyakat a karácsonyfán! Írd le a vonalra a család nevét!

család 

________________

család 

________________

család 

________________



6. oldal

minimulti magyarul A főnevek többes
számú alakjának gyakorlása.

Mit látsz az adventi tálon?
Írd le a következő főneveket többesszámban! 

1 keksz

2 narancs narancsok, die Orangen

3 mandarin

4 dió

5 füge

6 faág

7 csillag

8 alma

9 gömb

10 cukorka

11 gyertya

12 harang

2



Mondatok képzése a megadott 
szavakkal és a karácsonyfa jellemzése. minimulti magyarul

7. oldal
A csodaszép karácsonyfa

Mi minden kerül a karácsonyfára vagy a karácsonyfa alá?
Karikázd be ezeket a tárgyakat és díszítsd fel a fát!

csillag

gyertya

gömb

jászol

szaloncukor

tolltartó

ceruzaajándéktej

címer

Mit szeretnél karácsonyra? 
Rajzold vagy írd le a kívánságodat!



8. oldal
Meglepetés a karácsonyfa alatt

Mária és Mátyás beszélget.

Mária: Nézd csak, mi van a fa alatt!
Mátyás: Ó, milyen szép ajándékok!
Mária: Ez az én ajándékom!
Mátyás: Honnan tudod?
Mária: A lila csomagolásról.
Mátyás: Igazad van. Ez a kedvenc színed!
Mária: Melyik a te ajándékod?
Mátyás: Ez az enyém!
Mária: Honnan tudod?
Mátyás: Zöld színű a csomag. A zöld az én kedvenc színem!
Mária: Én egy könyvet kaptam.
Mátyás: Én pedig egy labdát.
Mária és Mátyás: De szép is a karácsony! 

minimulti magyarul A párbeszéd kifejező olvasása és megértése.



minimulti magyarul

A kis csillag és a nagy Hold
A csillag és a Hold beszélgetnek egymással.

9. oldal

Kedves Hold, 
te olyan nagy vagy és milyen 
szépen világítasz! 
Az egész világ láthat téged!
Te pedig egy szép kis csillag vagy!
De én is szeretnék olyan 
nagy lenni, mint te!
Sajnos, az nem lehetséges. 
Mindegyikünk más és 
mindegyikünknek más 
a feladata. 
Te is nagyobb leszel még, de akkora, 
mint én, sohasem lehetsz.
Jaj, de kár! Téged az egész világ láthat.
Te ugyan kicsi vagy, mégis sokan látnak, 
ha felnéznek az égre.
Valóban?
Természetesen! Az embereknek szükségük van rád a 
sötétben. Te vagy az egyik legfényesebb csillag az égen. 
Én szívesen segítek mindenkinek 
tájékozódni az éjszakában!

Csillag:

Hold:
Csillag:

Hold:

Csillag:
Hold:

Csillag:
Hold:

Csillag:

A párbeszéd olvasása, szövegértés.



A számítások megoldása, az eredmények kiszínezése.

10. oldal

11+7

16

minimulti magyarul

18–6 

19-8
12+4

14-6

14+3

15-10
6+7

19-68+5

8

13

11

12

13

17
5

18
13

Hógolyócsata
Keresd meg a számításokhoz tartozó eredményeket! 

Jó szórakozást a hógolyócsatához!



11. oldal

minimulti magyarulA számítások elvégzése, az eredmények kiszínezése.

450
728
327
100

336
924
502
648

913 757
875 527

360

948

526

+ 12
- 13

+ 16

- 24

632

741

511

888

926

113

315

716

438 

Karácsonyi számtan
Végezd el a számításokat! 

Keresd meg és színezd ki a betlehemben található eredményeket! 



12. oldal

minimulti magyarul

Karácsonyi bingó
A bingó játékhoz szükségetek van egy 3x3-as

négyzetalakú mezőkre osztott lapra.

A mezőkbe írjátok be az alábbi szavakat 
vagy rajzoljátok bele a figurákat! 

hóember angyal csillag

Jézuska Mikulás

gyertya

adventi 
koszorú

mézes-
kalács

jászol

A felolvasott szavakat mindenki a saját papírján jelöli be. Ha sikerült három egymás melletti mezőt vízszintes vagy függőleges,  
illetve átlós irányban beikszelned, kiáltsd hangosan: bingó! A következő körben te leszel a karácsonyi bingómester.  

Várd meg, míg minden gyerek beírta a szavakat a táblázatba, aztán indulhat a játék! Jó szórakozást!



13. oldal 

minimulti magyarul

Játékszabály 
hóember, angyal, csillag, Jézuska, Mikulás, jászol, gyertya, adventi 

koszorú, mézeskalács, karácsonyfa, advent, hó, szánkó, szenteste, ajándék

Kijelöljük a bingómestert, nála lesz a szavak listája. 

A felolvasott szavakat mindenki a saját papírján jelöli be. Ha sikerült három egymás melletti mezőt vízszintes vagy függőleges,  
illetve átlós irányban beikszelned, kiáltsd hangosan: bingó! A következő körben te leszel a karácsonyi bingómester.  

Várd meg, míg minden gyerek beírta a szavakat a táblázatba, aztán indulhat a játék! Jó szórakozást!

Egy tipp a bingómesternek: A szavakat ne sorrendben olvasd fel!

hóember angyal csillag

Jézuska Mikulás

gyertya

adventi 
koszorú

mézes-
kalács

jászol

hóember angyal csillag

Jézuska Mikulás

gyertya

adventi 
koszorú

mézes-
kalács

jászol



14. oldal

minimulti magyarul Sütés a recept alapján.

A recept 5 személyre
 125g vaj, 100g cukor,    
 só, 3g mézeskalács fűszer,
 4 tojás, 100g liszt, 
 étkezési keményítő,
 1 kiskanál sütőpor,
 250g Creme Double 
         vagy Mascarpone és 125 g tejszín

Így dolgozz:
 1. Olvaszd fel a vajat és hagyd kihűlni!
 2. Add hozzá a cukrot, 
     a sót és a mézeskalács 
     fűszert, majd verd fel habosra!
 3. Add hozzá a tojásokat!
 4. Keverd össze a lisztet az étkezési 
     keményítővel és a sütőporral!
 5. Óvatosan keverd hozzá 
     a Creme Double-t és a 4. pontban leírtakat!
 6. Kapcsold be a gófrisütőt!
 7. Tegyél a sütőbe 3 kanál masszát és süsd addig, 
     amíg aranybarna színe lesz!
 8. Fogyaszd a gófrit 
     almakompóttal! 

Jó étvágyat!

Karácsonyi sütöde
Készíts karácsonyi gófrit!



Kellékek:
 • nagy, lezárható befőttesüveg 
 • kisebb befőttesüveg 
 • átlátszó pauszpapír
 • színes pauszpapírból  
   kivágott részek 
 • csiriz (ragasztó)
 • teamécses 
  
Így dolgozz!
   1. Ragaszd a nagy üveg 
       fedelére a kis üveget!
   2. Tépd kis darabokra az átlátszó papírt!
   3. Kend be ragasztóval (csiriz) az üvegeket 
       és ragaszd rá a fehér pauszpapír darabokat!
   4. Ismét kend be az üvegeket a ragasztóval 
       és most a színes papírdarabokat ragaszd rá!
   5. A fejhez és a sálhoz más színt használj! 
       Ne feledd, hogy újra ragasztóznod kell!
   6. Hagyd megszáradni!
   7. Tegyél a felső kis üvegbe egy gyertyát!

Nézd csak, milyen szépen világít a hóember!

Vigyázat! 
Soha ne hagyd felügyelet 
nélkül az égő gyertyát!

15. oldal

Barkácsolás a leírt pontok alapján. minimulti magyarul

Készíts magadnak hóember-lámpást!
Olvasd el figyelmesen az útmutatót!



16. oldal Különleges adventi naptár

minimulti magyarul A fogadalmak beváltása az advent ideje alatt.

A 
Hi

tt
an

pe
da

gó
gi

ai
 I
nt

éz
et 

ol
da

la

13. Gyújts meg egy gyertyát!

14. Olvasd a Bibliát!

15. Mosolyogj!

16. Imádkozz a családodért!

17. Menj templomba!

18. Tégy rendet a szobádban!

19. Fess egy szép képet!

20. Látogasd meg nagyszüleidet!

21. Légy kedves!

22. Díszítsd fel a házat!

23. Készíts reggelit! 

24. Menj el az éjféli misére!



17. oldalKülönleges adventi naptár

minimulti magyarulA fogadalmak beváltása az advent ideje alatt.

A Hittanpedagógiai Intézet oldala

  1. Segíts a gyengébbeknek!

  2. Ne veszekedj! 

  3. Készítsd el a vacsorát!

  4. Menj el az adventi misére!

  5. Segíts édesanyádnak!

  6. Szerezz örömet másoknak!

  7. Légy hálás!

  8. Imádkozd az „Üdvözlégy Mária“-t! 

  9. Viselkedj rendesen!

10. Gondolj a szegény gyerekekre!

11. Ma ne fogyassz édességet!

12. Ma ne nézz televíziót!



18. oldal
Mozgás és sport

kellék: 1 újság, zene, időtartam: 50 perc, 
helyszín: tornaterem

minimulti magyarul Különféle gyakorlatok elvégzése az újsággal.

A játék kezdete:
   • Tedd le az újságodat a földre! 
   • Amint megszólal a zene, kezdj el mozogni a teremben! 
   • Ha a zene abbamarad, keress magadnak egy újságot és állj rá! 
   • Játszátok el ezt egymásután néhányszor!
   • Változat: A tanár minden zeneszám után elvesz egy újságot, 
      így minden körben egy gyerek kiesik a játékból.

Gyakorlatok:
   • Egyensúlyozd az újságot a karodon menet közben! 
   • Ügyelj arra, hogy ne essen le a földre! 
   • Próbáld egyensúlyozni az újságot 
     a hátadon, a fejeden és a lábadon!
   • Tedd le az újságot a földre és 
     fusd körbe 5-ször vagy 10-szer. 
   • Változtasd meg az irányt!
   • Ugord át az újságot oda-vissza 
     5-ször vagy 10-szer!
   • Keress magadnak párt! Egy újságot használjatok ketten! 
   • Üljetek rá mindketten egyszerre az újságra! 
  • Álljatok rá mindketten egyidejűleg az újságra! 
  • Szorítsátok az újságot a hasatok közé úgy, hogy ne essen le, 
    és vigyétek át a terem másik végébe! 
  • Próbáljátok ki más testrészetekkel is, pl. a háttal, fenékkel,… 

Gyűrjétek össze az újságot hógolyó 
alakúra és játsszatok hócsatát!



A karácsonyi szudoku játék megértése és játszása.

Karácsonyi szudoku
Pótold a hiányzó szavakat! 

Minden üres rovatba csak egy szó kerüljön!

A Mikulás nálunk december 6-án jön. 

jön. A Mikulás

december 
6-án 

december 
6-án 

A Mikulás 

A Mikulás nálunk

19. oldal

December 
24-én,  

Jézus 
születését szenteste 

ünnepeljük.
Jézus 

születését 

ünnepeljük. December 
24-én,  

minimulti magyarul

December 24-én, szenteste Jézus születését ünnepeljük.
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Jeles napok 
decemberben

1. advent  - 2012.12.2.

Mikulás - 2012.12.6.

Szeplőtelen fogantatás ünnepe
2012.12.8.

2. advent - 2012.12.9.

3. advent - 2012.12.16.

4. advent - 2012.12.23.

szenteste - 2012.12.24.

karácsony - 2012.12.25.

karácsony másnapja - 2012.12.26.

szilveszter - 2012.12.31.

20. oldal


