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Múlnak a napok…



televíziót nézni

2. oldal

minimulti magyarul

   Tudod a választ?
   Szent Márton tartományunk __________________.

   Tanulmányait  ______________________ végezte.

              Amikor meghallotta, hogy 

                     ________________ akarják

               szentelni, elbújt a ______________.

	 	 			 	 							A	libák	_______________________	őt.

A hét napjainak megismerése és a naptár használata.

éhtőf

Keresd meg a naptárban az alábbi napokat!

Január 1-e idén _________________________ -re esik.
Május 1-e idén ___________________________-n lesz.
Október 26-a ebben az évben ________________ lesz.
November 1-e 2013-ban______________ -i napra esik.
December 24-e idén ______________________-re esik.

A hét ______________________ napból áll.

ekdd

ávasrpna

eszrad

oszmbta

épntke

ücsötrtkö

A hét napjai
Memo beírta a naptárba a hét napjait, a betűket és a

napok sorrendjét azonban felcserélte. Javítsd ki!



Írd le a mondatokat a füzetedbe! Például: Reggel felébredek. 
Délelőtt ______________________________

éjszaka 

reggel 

délelőtt 

délután  

este  
dé

l  

felébredni

televíziót nézni
lefeküdni

fogat mosni

vacsorázni
a szabadban 

játszaniebédelni

írn
i és s

zámolni
leckét írni

3. oldal

A napszakok megismerése, mondatalkotás. minimulti magyarul

A napszakok
Keresd meg a napszakokhoz tartozó igéket és

színezd ki a mezőket ugyanolyan színűre!



4. oldal

A betűk felismerése, szóalkotás.minimulti magyarul
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Írd le a szavakat a vonalra!
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Szállingózik a hó
Színezd ki az összetartozó

betűket azonos színűre!

r



A feladatok megértése és megoldása. minimulti magyarul

5. oldal

A	kertben	három	hóember	van.	Az	elsőt	Marcinak,	
a másodikat Ivánnak, a harmadikat Józsinak hívják. 
Szeretik a tarka öltözéket. Marcinak kék kalapja, Ivánnak 
zöld, Józsinak pedig piros sapkája van. Marcinak lila sálat 
kötöttek a nyakába. Iván sárga sálat, Józsi pedig barna 
színűt	kapott.	Marcin	rózsaszín	kesztyű	van,	
Iván	kezén	pedig	fekete.	Józsi	kezére	világoskék	kesztyűt
húztak. Mindegyiküknek négy gombja van. Marci gombjai 
zöld	színűek,	Iváné	pirosak,	Józsié	pedig	kékek.	
A hóembereknek narancssárga orruk van.  

Marci nagyon fázik,
ezért kék az orra.
Melyikük ő?

kalap

sárgarépa

kesztyű 

sál 

sapka

gomb 

Öltöztesd fel a hóembereket!
Olvasd el a szöveget és színezd ki a képet!



Halkabban___ Szabad egy
táncra___

Hol van a 
seprűm___

Elvarázsollak___

Tudsz főzni___ Vidám vagyok___

rendőr    hercegnő    boszorkány                 varázsló    szakács    bohóc
6. oldal

minimulti magyarul A farsangi jelmezek felismerése, az írásjelek használata.

Farsangi bál
Tedd ki a megfelelő írásjeleket: pont. kérdőjel? felkiáltójel!

Írd a képekhez a jelmezek neveit!



Ma	erősen	havazik.	Jancsi	és	Anna	a	dombon	szánkózik	és	síel.
Feri a jégen korcsolyázik. Zoli meghívja a barátait. 
Közösen építenek egy hóembert. Feri egy nagy hógolyót görget. 
Anna is görget egyet, abból lesz a feje. Matyi a kezét készíti. 
A gyerekek egy régi kalapot tesznek a fejére. 
Seprűt,	sárgarépát	és	szenet	is	hoznak.	
Hamarosan elkészül a hóember.

Elvarázsollak___

A múlt idő alkalmazása. minimulti magyarul

7. oldal
A hóember

Húzd alá a szövegben az igéket! 
Írd le a mondatokat múlt időben!

Miután Anna hazaért, így mesélt édesanyjának:

„Ma sok hó esett. Jancsi és én a dombon szánkóztunk és síeltünk.

Feri a jégen ……… Zoli ……. a barátait. Közösen …….

hóembert. Feri egy nagy hógolyót …….. Én is …….. egyet

a fejének. Matyi a kezét ……….. A gyerekek egy régi kalapot

…………	a	fejére.	Seprűt,	sárgarépát	és	szenet	is	………...

Hamarosan ………. a hóember.“



8. oldal
Újévi fogadalmak

Laura és Laci néhány fogadalmat tett a 2013-as évre.

minimulti magyarul A fogadalmak értelmének megismerése.

Laci! Te mit határoztál el az új évre?

Azt,	hogy	jobban	odafigyelek	majd	az	iskolában.	És	te,	Laura?

Én igyekszem reggelente korábban felkelni.

Igen, múlt szerdán is elkéstél az iskolából.

Éppen ezért, holnaptól korábban kelek fel.

És te, Laci, vajon le tudsz-e szokni a nassolásról?

Igazad	van!	Ma	hétfő	van,	ugye?

Akkor mától nem eszem édességet!

Én még egy dolgot megfogadok:

minden szombaton rendet teszek

a szobámban!

Ez nekem is tetszik.

Én is ezt teszem!

Reméljük, sikerül megtartanunk,

amit megfogadtunk!

Tettél te is fogadalmat az új évre?

Laura:

Laci:

Laura:

Laci:

Laura:

Laci:

Laura:

Laci:

Laura és Laci:



minimulti magyarul

Mire gondolok?
Olvasd el az állításokat és ikszeld be a helyes választ!

9. oldal

Az állítások értelmezése, a keresett dolog kiválasztása.

Hold

Kerek a formája.
Sárga színű is lehet.

Az étkezéshez szükséges.

Forró.
Nagyon messze van tőlünk.

Fényt és meleget ad.

Nagy méretű.
Gyorsan halad az úton.

Négy kereke van.

A fán lóg.
Sárga, piros és zöld színű.

Kerek és lédús.

Kicsi.
Gyors. Szürke,

vagy fehér színű.

Fontos érzékszerv.
Mindenkinek egy van 

belőle. Szagolunk vele.

labda tányér leves Nap lámpa

kerékpár mozdony autó labda majom alma

Macska Egér Nyúl fül száj orr



10 2 6 5 13 4 11 18 3 9 14 7

Á A F N F K A S N G R I

13 15 17 12 14 11 16 18 20 19

tizenöt tizenegy húsz

tizennégy tizennyolc

tizenhét tizenhat

tizenhárom tizenkettő tizenkilenc

Számolj és írd be a megfelelő betűt a négyzetbe! Mi a megfejtés?

10 + 3 = 

10 + 1 =

10 + 4 =

10 + 8 =

10 + ___ = 12

10 + ___ = 15

10 + ___ = 19

10 + ___ = 17

16 - ___ = 10

20 - ___ = 10

13 - ___ = 10

14 - ___ = 10

Az összeadás és a kivonás gyakorlása.

10. oldal

minimulti magyarul

Számoljunk!
Olvasd el a számokat és kösd össze helyesen!



mértani kifejezések
          sarok/Ecke              oldalél/Kante          oldallap/Fläche

Nézd meg figyelmesen az ábrákat és töltsd ki a táblázatot!

Név:

Hány?

sarok:

él:

lap:

Név: 

Hány?

sarok:

él:

lap:

Név: 

Hány?

sarok:

él:

lap:

11. oldal

minimulti magyarulA mértani kifejezések megismerése és alkalmazása.

Mértani testek 
kocka, téglatest, gúla 



A cowboy 
iszik.

A herceg 
játszik.

A hercegnő 
táncol.

A macska 
énekel.

A bohóc 
ugrál.

A seriff 
olvas.

A boszor-
kány iszik.

A cowboy 
táncol.

Farsangi dominó 
Vágd ki a kártyákat! 

Bármelyikkel kezdheted a játékot! Jó szórakozást!

12. oldal

minimulti magyarul



Farsangi dominó 
Vágd ki a kártyákat! 

Bármelyikkel kezdheted a játékot! Jó szórakozást!

13. oldal 

minimulti magyarul

Piroska 
olvas.

Az indián 
énekel.

A varázsló 
zsonglőr-

ködik.

A szakács 
ugrál.

A nyúl 
alszik.

A szakácsnő 
alszik.

Az egér 
játszik.

Az egér 
zsonglőr-

ködik.



A gumizást hárman játszhatják egy 2 méter hosszú, 1 cm széles
gumiszalaggal, melynek a két végét összekötik.
Két gyermek egymással szemben,
terpeszben állva a gumiszalagot
bokája köré feszíti.
A harmadik páros lábbal
kezdi az ugrálást.
Ha	elakad,	a	következő
gyermek kerül sorra.
Figyeld az ábrákat!

balra

jobbra

mindkét 
lábbal kívül

balra

jobbramindkét 
lábbal belül

ki

Az ugrálás 
menete: 

Különböző ugrásformák:
Páros lábbal be, páros lábbal ki,
ráugrás a gumiszalagra, fordulat

ugrás közben, stb. Találjatok
ki magatok is különféle

ugrásformákat és 
mondókákat hozzá!

14. oldal

minimulti magyarul A mondókák ritmusára mozogni.

Gumizzunk!
Mozgás és sport



  
Kellékek:

fehér A3-as méretű papírlap
ceruza és radírgumi

olló
vízfesték

gombostűk

      Így dolgozz:
 Hajtsd félbe az A3-as nagyságú lapot!

Rajzold rá az arc felét! Vágd ki a maszkot!
A szeménél először szúrd át a papírt, utána

óvatosan vágd ki!
Fesd ki színesre az álarcot,

majd várd meg, míg megszárad a festék! 
Végül tűzd fel gombostűvel a falra

az osztályban vagy otthon!

15. oldal

Az utasítások értelmezése és alkalmazása. minimulti magyarul

Farsangi álarcok
Jó szórakozást!



16. oldal

minimulti magyarul A Biblia olvasása és a válasz leírása.

Az angyal azt mondta Józsefnek, hogy Egyiptomba menjenek. Hogy
jutnak	el	oda?	Miért	kellett	menekülniük?	Ha	a	megfelelő	betűket

összeolvasod és beírod a négyzetekbe, megkapod a választ!
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17. oldal

minimulti magyarulA kép megfigyelése és a hibák felismerése.

A Hittanpedagógiai Intézet oldala

Miután Heródes meghalt, a szent család visszatért Názáret
városába.	József	ácsként	dolgozott.	Az	asztalosműhelyben

7 hibát fedezhetsz fel. Megtalálod őket?



18. oldal

minimulti magyarul
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Gustav Klimt 
(1862 – 1918)

Húzd át a hamis állítást!
Múlt évben ünnepeltük Gustav Klimt születésének S) 150-ik
T) 250. évfordulóját. Gustav Klimt E) Bécsben F) Salzburgban lakott.
A	C)	nyarat	D)	telet	Felső-Ausztriában,	az	Attersee	tónál	töltötte.
D)	Klimt	megnősült,	de	gyermeke	nem	volt.	E)	Klimt	nem	volt	házas,	de
sok	gyermeke	volt.	Klimt	főleg	R)	a	természetben	S)	a	műtermében
festett.	Művei	főként	S)	nőket	T)	virágokat	ábrázolnak.	Kedvenc
színe a G) fekete H) zöld I) arany volt. Legszívesebben N) kényelmes
nadrágokat O) hosszú ruhákat hordott.
Leghíresebb festménye N) A csók O) Az ölelés.

Ha	a	megfelelő	betűket	beírod	a	négyzetekbe,	megkapod	annak	a
művészegyesületnek	a	nevét,	melyet	Gustav	Klimt	alapított.
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19. oldal

minimulti magyarul

A
 szabadbárándi Ú

j Középiskola összeállítása

	 		Klimt	sok	női	alakot	festett.	A	hölgyek	ruhái
	 					változatos	színűek	és	különleges	a	mintázatuk.
      Színezd ki ezt a ruhát tetszés szerint! Javaslat:
    Ragaszd fel egy lapra és készíts egy képet
 Klimt-stílusban úgy, ahogy azt a szabadbárándi
      új középiskola diákjai is tették.

Sabina K
ukuljac 

D
aniel K

uzm
its
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Paint it!
A Microsoft cég egy olyan programot dolgozott

ki,	mely	könnyen	kezelhető	eszközökkel,	vicces

hanghatásokkal segít a gyerekeknek elsajátítani

az	alapvető	rajzolási	műveleteket.	Majdnem

minden	elemet	tartalmaz,	amit	egy	profi,

felnőtteknek	kidolgozott	grafikai	program	kínál.

Mindenki számára érdekes lehet, aki meg

szeretné	ismerni	a	számítógépes	grafika	világát.

Az ingyenes programot megtalálod, ha az

internetes	keresőbe	beírod	a	„Paint it” kifejezést.

20. oldal


