
minimulti
magyarul
minimulti
magyarul

Anyák napja / Apák napja



2. oldal

minimulti magyarul Az összetartozó mondatrészek felismerése

Anyák napja
Édesanyám egész nap dolgozik.
Kösd össze a mondatrészeket!

Kimossa és

Ellenőrzi 

Finom ebédet

Minden reggel

Kitakarítja a házat

Süt nekünk

Elvisz autóval

süteményt és tortát.

a házi feladatomat.

az iskolába és a
barátomhoz.

és rendben tartja
a kertet.

kivasalja a ruhákat.

dolgozni megy.

főz nekünk.



3. oldal

Az útvonal leírásának gyakorlása játékos módon minimulti magyarul

Térkép
1 Fő utca, 2 Kert utca, 3 Patak utca, 4 Iskola utca, 5 Templom tér,

6 óvoda, 7 patakpart

1

2

3

4
5

6

7

isk
ola

játsz
ótér

bolt

községháza

temető

tűzoltóház

Tájékozódj saját településeden!
Az iskola előtt állsz és onnan indulsz el. Rajzold be magadat a 
térképre! A barátod, Misi a játszótérre szeretne menni. Igazítsd útba!

A játszótéren Annával találkozol. Azt mondja, 
kenyeret kell vennie a boltban. Hogyan talál oda?

A polgármester éppen a boltból jön ki. Üdvözlitek egymást, 
de ő siet vissza a községházára. Merre kell mennie?

Te is találj ki hasonló történeteket és készíts útvonalleírásokat!



4. oldal

Önálló mondatalkotásminimulti magyarul

Édesanyám és édesapám sokat dolgozik
Alkoss mondatokat és írd le a füzetedbe!

Édesanyám...
Édesapám…

se
gít

en
ek

füvet nyír 

főz

gondosko
dik

mos

vasal

kertet ás

dolgozik

autót szerel

mosogat

Válaszolj a kérdésekre egész mondattal!
Ki készíti el a reggelidet? / Édesanyám...
Ki csomagol neked tízórait? / Édesapám...

Ki főz neked ebédet? / Édesanyám...
Ki megy érted az iskolába? / Édesapám...

Ki segít neked a tanulásban? / Édesanyám és édesapám...

Hogy köszönjem meg a sok fáradságot szüleimnek?
Rajzolj vagy fess egy képet anyák napjára és apák napjára!



A mondatok átalakítása múlt időbe és jövő időbe minimulti magyarul

Május 1.
Május 1-je a munka ünnepe.

Minden ember ünnepel. Mindenkinek a foglalkozása fontos.
Alakítsd át a mondatokat múlt időbe és jövő időbe!

1. A szerelő megjavítja az autót. -> jelen idő
    A szerelő megjavította az autót. -> múlt idő 
    A szerelő meg fogja javítani az autót. -> jövő idő

2. A pék kenyeret és zsemlét süt. -> jelen idő

    A pék  __________________________________________

   ________________________________________________

3. A kőműves falat épít.

    ________________________________________________

   ________________________________________________

4. A gazda a szántóföldön traktorozik.

    ________________________________________________

   ________________________________________________

5. A tanárnő az iskolában tanítja a diákokat.

    ________________________________________________

   ________________________________________________

5. oldal



    

kar

bajusz

játszani

haj

szem

6. oldal
Édesapám

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A szavak beillesztése a mondatokbaminimulti magyarul

Édesapámnak barna _________van. 

Édesapámnak kék _________van. 

Édesapám _____________ hord. 

Édesapám a _________ vesz, amikor mesél nekem. 

Édesapám sokat __________velem. 

Édesapám egész nap

gondoskodik rólam.

Köszönöm, 

drága édesapám!



Édesanyám nagyon kedves.

Édesapám és a nagypapám virágot vesznek.

A gyerekek anyák napján nagyon jól viselkednek.

A testvérem és én a kertben napozunk.

Memo ajándékot készített.

A lányok egy gyönyörű dalt énekelnek.

__________ nagyon kedves.

____________________ virágot vesznek.

____ anyák napján nagyon jól viselkednek.

______ a kertben napozunk.

______________ ajándékot készített.

_______ egy gyönyörű dalt énekelnek.

A személyes névmások behelyettesítése minimulti magyarul

7. oldal
Személyes névmások

Helyettesítsd személyes névmásokkal a
vastagon szedett szavakat!

ő / mi / ők



Apa:

Tamás:

Éva:

Szilvi:

Anya:

8. oldal

minimulti magyarul A párbeszéd értelmezése

Nagyon szeretem édesanyámat!
Olvassátok el a párbeszédet és játsszátok el!

Mondd, miért szeretsz engem?

Azért szeretlek, mert mindennap elkészíted a tízóraimat.

Miért szeretsz engem?

Azért szeretlek, mert mindig segítesz a házi feladat

elkészítésénél.

Miért szeretsz engem?

Azért szeretlek, mert sokat olvasol nekem.

Miért szeretsz engem?

Azért szeretlek, mert mindig számíthatok rád.

Miért szeretsz engem?

Azért szeretlek,

mert te vagy a világon a legjobb édesanya.

     Te miért szereted édesanyádat?

 Írd le a füzetedbe!

Anya:

Gyermek:

Anya:

Gyermek:

Anya:

Gyermek:

Anya:

Gyermek:

Anya:

Gyermek:



Ma anyák napja van. Lepjük meg édesanyátokat!

Gyertek, készítsünk reggelit! Én tükörtojást sütök neki.

Én kávét főzök anyának.

Én virágot szedek a vázába és az asztalra teszem.

Én kenyeret pirítok.

(Kis idő múlva bejön az édesanya a konyhába)

Mi történt? A tojás leesett a földre és eltörött. A kávé kiömlött.

A váza eldőlt, a víz kiborult, az asztalon pedig minden elázott.

Még a kenyér is elégett! Ez aztán az 

anyák napi meglepetés!

         

Milyen szerencsétlenség történhet még a konyhában?                                 
Találj ki te is hasonló mondatokat!

Apa:

Tamás:

Éva:

Szilvi:

Anya:

minimulti magyarul

9. oldal

Szerepjáték

Anyák napi meglepetés
Olvassátok el, majd játsszátok el a párbeszédet!



2  *  2  =  ___ 3  *  5  =   ___

6  *  3  =   ___

5  *  10  =   ___

4  *  4  =   ___

3  *  3  =   ___

10  *  10  =   ___

3  *  8  =   ___

7  *  9  =   ___

5  *  7  =   ___

9

35

4
24

15 18

50
6316100

A kockán felül látható
pöttyöknek tízszeres az értéke,
az alsó, nem látható oldalon

levő pöttyöknek pedig
egyszeres.

A szorzás gyakorlása

10. oldal

minimulti magyarul

A kertben
Meg tudod oldani a szorzásokat?
Írd be színessel az eredményt, 

és színezd ki ugyanolyan színűre a hozzátartozó virágot!



Játékszabályok:
Többen is részt vehetnek a játékban.

Legelőször abban állapodjatok meg, hogy hány kört fogtok játszani,
vagy azt beszéljétek meg, hogy mekkora összegig játszatok, pl. 200, 500,…!

A végén az nyer, aki a legnagyobb összeget dobta, 
vagy aki legelőször eléri a megbeszélt határt.

Tipp: Írjátok fel mindig a dobás
eredményét, így könnyebben

hozzá tudjátok adni a következő
számot.

A kockán felül látható
pöttyöknek tízszeres az értéke,
az alsó, nem látható oldalon

levő pöttyöknek pedig
egyszeres.

Például:

     Az egyik kockával 6-ot, a másikkal 5-öt dobsz.
            A 6-os szám felül van, tehát 60-at ér,
                 az 1-es szám van alul, tehát 1-et ér.
                Az összeg 61.

       A másik kockán az 5-ös van felül, tehát
     50-et ér, a 2-es van alul, tehát 2-t ér. 
 Az összeg 52. 

Az első dobásod összege tehát:
       61+52=113

11. oldal

minimulti magyarulAz összeadás gyakorlása

Játék a számokkal: fenn és lenn
Emlékszel még? A dobókockán az egymással szemben 

levő oldalak pöttyeinek összege mindig 7!



Virágos rét - társasjáték

Ugorj a
kék 

virágra!

Dobj a kockával és lépj mezőről mezőre! Kövesd az utasításokat!
Ha szöveges mezőre lépsz, ugorj a megfelelő képre! 

Ha képre lépsz, ugorj a hozzátartozó szövegre!

Kapd el
a békát!

Ugorj a
sárga

virágra!

Ugorj a 
piros

virágra!

Ugorj a
kék 

virágra!

Ugorj a 
piros

virágra!

12. oldal

minimulti magyarul



Virágos rét - társasjáték

Ugorj a
piros

virágra!

Dobj a kockával és lépj mezőről mezőre! Kövesd az utasításokat!
Ha szöveges mezőre lépsz, ugorj a megfelelő képre! 

Ha képre lépsz, ugorj a hozzátartozó szövegre!

Kergesd
a sárga
lepkét!

Kapd el
 a békát!

Fogd meg
a zöld
lepkét!

Ugorj a 
piros

virágra!

13. oldal 

minimulti magyarul



    Hozzávalók:

 • 450 g fagyasztott málna

 • 100 g cukor

 • 300 ml tejszín

 • 6 kiskanál krokant

   Elkészítés:

    1.  A málnát cukrozd meg és 10

          percig hagyd felengedni a tányéron!

    2.  Közben verd fel a tejszínhabot!

    3.  Mixeld össze a cukrozott málnát,

 majd add hozzá a tejszínhabot!

    4.  Öntsd ki a poharakba és szórj 

 rá krokantot!

    5.  Már tálalhatod is a málnás álmot!

         Jó étvágyat!

14. oldal

Málnás álom
Valósítsuk meg álmainkat!

A recept olvasása és elkészítése a leírás alapjánminimulti magyarul



15. oldal

Énektanulás 
a Vidám dalok - Fröhliche Lieder - Vesele jačke c. daloskönyvből minimulti magyarul



Mondd, hogy köszönöm!
M = Mesélő / K= köszönet/gyerek

Kedves gyerekek! Az alábbi történetet 
előadhatjátok az iskolai évzáró ünnepségen is!

M: Volt egyszer egy kis „köszönet“.
     Egy napon elhatározta, hogy elindul a nagyvilágba. Azt gondolta magában:

K: Az embereknek olyan sok mindent meg kell köszönniük. El kell mennem  
    hozzájuk. Szükségük van rám! Itt az ideje, hogy köszönetet mondjanak  
    a gyerekeknek, a szülőknek, a tanároknak és a barátoknak. 

M: Azzal a kis „köszönet“ útra is kelt. Éppen aznap volt az utolsó tanítási nap.
     A diákok bizonyára felidézik, mi minden történt az elmúlt tanévben. 
     Az iskolába vezető úton a kis „köszönet“ egy fiúval találkozott.

Fiú: Te kis „köszönet“, mihez kezdek veled ma az iskolában? Mit köszönjek 
    meg? Egész évben szorgalmasan tanultam. Senki sem segített. Mindent a saját 
    erőmből sikerült elérnem. A tanárok amúgy is fizetést kapnak a munkájukért.

K: Hihetetlen, hogy még csak azt sem mondta, hogy „köszönöm“.

M: Nicsak! Ott jön még egy diák.

K: Gyere csak ide hozzám! Neked ma biztos szükséged van rám!

Diák: De mit köszönjek meg? Talán a bizonyítványt? Vagy azt, hogy 
         kilyukadt a biciklim gumija? Ezért ma gyalog kellett jönnöm az 
         iskolába. Vagy talán azt, hogy édesanyám kóla helyett 
         egészséges tízórait csomagolt be? 
         Ezért inkább mérges vagyok, nem hálás.

M: A kis „köszönet“ szomorúan ment tovább. 
     Hamarosan találkozott egy édesanyával.

kösz
önöm

!

köszönöm!

16. oldal
A 

Hi
tt
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pe
da

gó
gi
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nt
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et 
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da

la

A szöveg olvasása és a jelenet betanulásaminimulti magyarul



K: Az édesanyák nagyon hálásak. Ő már bizonyára keresett engem. 
    Jó napot kívánok! Örülök, hogy látom! Itt vagyok és állok rendelkezésre!

Anya: Jaj, kis „köszönet“, mihez kezdjek veled? Kinek tartozom én köszönettel?  
    Legyek hálás azért, hogy nap mint nap gondoskodnom kell a családomról, jó 
    anyának kell lennem, és minden nap munkába kell járnom?
    Vagy talán azért, hogy otthon is mindent nekem kell rendben tartanom?!
    Igaz, a gyermekeim szorgalmasan tanulnak 
    és önállóan elkészítik a házi feladatot.

K: Talán ezt megköszönhetnéd a jó istennek!

Anya: Micsoda? Hiszen ma nem vasárnap van!

K: Bizonyára van valami, amiért ma is köszönetet mondhatsz!
    Köszönd meg, hogy dolgozni járhatsz és hogy a gyermekeid önállóak! 
    Vagy egyszerűen csak azt, hogy süt a nap!

M: A kis „köszönet“ már nagyon mérges... 

K: Nem értem. Ha sokszor nem is könnyű az élet, mégis van sok dolog, 
    amiért hálásak lehetünk. Rengeteg jó is történik velünk, csak elfelejtünk
    köszönetet mondani érte. Az embereknek ma már minden magától értetődő lett.   

M: Szomorúan bandukol a kis „köszönet“ hazafelé. Hirtelen gyerekzsivajt hall az
     iskola felől. A tanulók örülnek a jó bizonyítványnak, és köszönetet 
     mondanak a tanároknak. Ennek a kis „köszönet“ nagyon örül.

K: Itt szükség van rám!

M: A kis „köszönet“-et minden osztályban szívesen látják.

Tanár: Ma azért gyűltünk össze itt a templomban, 
          hogy az elmúlt tanévért köszönetet mondjunk. 
          Elsősorban köszönjük meg a jó isten segítségét.  

köszönöm!

17. oldal

minimulti magyarul

A Hittanpedagógiai Intézet oldala



   1.  Fuss körbe a teremben és ügyelj arra, hogy a lufi ne essen

 le a földre! A kezeddel, a lábaddal, a fejeddel és a

 hátaddal tarthatod a levegőben.

   2.  Próbáld meg elütni a társadtól a lufit

 úgy, hogy a sajátod nem esik le!

   3.  Végezd az 1) pontnál leírtakat, de most a vezényszóra

 minden gyerek hanyatt feküdjön le a földre, vagy

 guggoljon le … majd ismét kezdjen futni.

   4.  Tartsd a lufit a levegőben a megadott

 sorrendben pl. a jobb, majd a bal kezeddel,

 fejeddel, a jobb, majd a bal térdeddel, stb.!

18. oldal

minimulti magyarul Az utasítások végrehajtása

Sport és mozgás
Fújj fel egy luftballont és végezd el az alábbi gyakorlatokat!



   5.  Tartsd a lufit a levegőben hanyatt fekve, 

 felváltva egyszer a jobb, 

 egyszer a bal lábbal!

   6.  Mint az 5) pontban, csak most

 adjátok körbe egymásnak a lufit.

   7.  Álljatok körbe és fogjátok meg 

 egymás kezét! Próbáljátok a lufit 

 minél tovább a levegőben tartani! 

 Akinél leesik, hibapontot kap.

   8.  Álljatok párosával háttal egymásnak és

 szorítsátok a lufit a hátatok közé! 

 Próbáljatok meg leülni, majd felállni!

19. oldal

minimulti magyarul
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20. oldal

-tó-


