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1.2. FELADATLAP 
 
 
a) Alakítsd át a mondatokat a példa alapján! 

     Mit mond a tanárnő Gergőnek?        Mit mond a tanárnő az egész osztálynak? 
 
Gergő, figyelj ide!                          Gyerekek, figyeljetek ide! 

Gergő, figyeld a tanárt!                  Gyerekek, figyeljétek a tanárt! 

Gergő, rajzolj egy kört!                  Gyerekek, __________________________! 

Gergő, rajzold le a fát!                   Gyerekek, __________________________! 

Gergő, énekelj egy dalt!                 Gyerekek, __________________________! 

Gergő, énekeld el a dalt!                Gyerekek, __________________________! 

 

b) Nézd meg a képeket: Mit mondanál a gyerekeknek? 

  
                      vár                                              kiabál                                        lép 

 
 

 

 

1.2. Rajz 2: a 
buszon kiabál 
néhány 
gyerek (ff) 

1.2. Rajz 3: 
néhány 
gyerek a 
füvön sétál a 
parkban (ff) 

1.2. Rajz 5: a 
diákok nem 
figyelnek a 
tanárra, 
beszélgetnek az 
órán (ff) 

1.2. Rajz 6: 
kisgyerekek 
színes krétával 
firkálják a 
padot (ff) 

1.2. Rajz 4: 
néhány tanuló 
hangosan 
beszélget a 
könyvtárban 
(ff) 

csendben marad figyel firkál 

1.2. Rajz 1: 
piros 
lámpánál akar 
átmenni egy 
gyerek (ff) 
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1.2.A FELADATLAP 
 
 

a) Alakítsd át a mondatokat a példa alapján! 
 
Gergő, figyelj ide!                          Gyerekek, figyeljetek ide! 

Gergő, figyeld a tanárt!                  Gyerekek, figyeljétek a tanárt! 

Gergő, rajzolj egy kört!                  Gyerekek, _________________________! 

Gergő, rajzold le a fát!                   Gyerekek, _________________________! 

Gergő, énekelj egy dalt!                 Gyerekek, _________________________! 

Gergő, énekeld el a dalt!                Gyerekek, _________________________! 

 

b) Nézd meg a képeket: Mit mondanál a gyerekeknek? 

 

 

1.2.A = 1.2. 
Rajz 2: a 
buszon kiabál 
néhány 
gyerek (ff) 

1.2.A = 1.2. 
Rajz 3: néhány 
gyerek a füvön 
sétál a parkban 
(ff) 
 

1.2.A = 1.2. Rajz 
5: a diákok nem 
figyelnek a 
tanárra, 
beszélgetnek az 
órán (ff) 

1.2.A = 1.2. 
Rajz 6: 
kisgyerekek 
színes krétával 
firkálják a 
padot (ff) 

1.2.A = 1.2. Rajz 
4: néhány tanuló 
hangosan 
beszélget a 
könyvtárban  (ff) 
 

1.2.A = 1.2. 
Rajz 1: piros 
lámpánál akar 
átmenni egy 
gyerek (ff) 
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1.4. FELADATLAP 
Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal  
(részlet) 

Hallgasd meg a verset és pótold a hiányzó szavakat! 

Talpra ___________, hí a haza!                                   ____________ voltunk mostanáig, 

Itt az ________, most vagy soha!                                 Kárhozottak ______________, 

Rabok legyünk, vagy szabadok?                                  Kik szabadon éltek-haltak, 

Ez a ____________, válasszatok! -                             Szolgaföldben nem nyughatnak. 

A _______________ istenére                                       A ______________ istenére 

Esküszünk,                                                                   Esküszünk, 

Esküszünk, hogy __________ tovább                         Esküszünk, hogy ________ tovább 

Nem leszünk!                                                               Nem leszünk!  

 

                                                 Sehonnai bitang ____________, 

                                                 Ki most, ha kell, halni nem mer, 

                                                 Kinek drágább rongy _______________, 

                                                 Mint a ________ becsülete. 

                                                 A _________________  istenére 

                                                 Esküszünk, 

                                                 Esküszünk, hogy ___________ tovább 

                                                 Nem leszünk!  

                                                                                              1848. március 13. 
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1.4. ÉVKERÉK – POSZTER 
 
1.4. Rajz 7: Évkerék-poszter. A poszter egy időkereket ábrázol. 

Az álló, A3-as méretű lapon legyen egy nagy kör, az átmérője mindkét oldalon 2-2 
cm-rel legyen kisebb, mint a lap rövidebb oldala. A kör legyen 12 körcikkre oszt-
va. Minden körcikkben egy-egy hónap neve legyen, az álló lap felső közepén le-
gyen a március, ettől balra az április, majd a május, és így tovább. Minden körcikk 
szélére, a körív belsejére rá kell írni (körívesen) az adott hónap nevét, az év-
szakokéhoz hasonló, szép, de jól felismerhető betűkkel. A lap legyen négy egyenlő 
méretű téglalapra osztva, ezek nagy részét takarják a körcikkek. Minden téglalap 
egy-egy évszakot jelképez, az évszak neve szép, írott betűkkel legyen a sarkokba 
írva: a jobb felsőben a Tavasz, a jobb alsóban a Nyár., a bal alsóban az Ősz, a jobb 
felsőben pedig a Tél. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A tavasz alapszíne halvány fűzöld legyen, a körcikkek pedig ennél kicsit sötétebb zöld  
árnyalatúak. A nyár alapszíne halvány napsárga legyen, a körcikkek ennél kicsit söté-
tebb sárgák. Az ősz alapszíne világos rozsdabarna (mint ősszel a levelek), a körcikkek 
színárnyalata legyen kicsit sötétebb. A tél háttere világoskék legyen, a körcikkek le-
gyenek egy árnyalattal sötétebbek. Minden évszak köríve mellett elhelyezve, a mara-
dék szabad helyre néhány, arra az évszakra jellemző, vagy az abban az évszakban 
tartott ünnepet jelképező tárgy kisméretű, egyszerű rajza kell. Tavasz: nárciszok, tuli-
pánok, barka, kokárda rajza (március), fűcsomók közé rejtett hímes tojások, József 
Attila arcképe (április), orgonabokrok, virágba boruló fák (május). Nyár: virág, bizo-
nyítvány (június), strandlabda, napernyő (július), egy kéve búzakalász, egy szépen sült 
kenyér (augusztus). Ősz: egy ünneplő ruhás kislány és kisfiú (szeptember) szőlővel teli 
puttony, magyar zászló (október), gyertya (november). Tél: Mikulás; Mikulás-csizma, 
legyen benne láthatóan csokimikulás, alma, narancs, virgács; feldíszített karácsonyfa, 
hóember, szánkó (december), szerpentin  és  trombita (Szilveszter);  álarc, varázslójel- 
mezes mezes fiú ((sz)

               Tavasz  

 
 
 
 
 
 
 
                  Nyár  

 
 
 
 
 
 
 
Ősz  

Tél 
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1.5. FELADATLAP 
 
 
Párosítsd az alábbi mondatokat a 12 pont megfelelő gondolataival! 

a) Legyen szabad az újságírás! 

b) Legyen minden évben országgyűlés/parlament!. 

c) Legyen mindenki egyenlő! 

d) Legyen magyar hadsereg! 

e) Mindenki fizessen adót! 

f) Legyen Nemzeti Bank! 

g) A politikai foglyokat engedjék szabadon! 

h) Unio (egyesülés)! 
 



                               ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!  7 

SZÓKÁRTYÁK 
 

 

a költészet napja 
 
 

a madarak és fák 
napja 

 
 

a munka ünnepe 
 
 

anyák napja 
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évzáró 
 
 

gyermeknap 
 
 

húsvét 
 
 

március 15. 
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nőnap 
 
 

pedagógusnap 
 
 

születésnap 
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3.2. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 

az Alkotmány 
ünnepe 

 
 

az új kenyér ünnepe
 
 

Szent István király 
ünnepe 
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3.3. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 

évnyitó 
 
 

névnap 
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3.4. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 

az aradi vértanúk 
napja 

 
 

az 1956-os 
forradalom ünnepe 

 
 

A Magyar 
Köztársaság ki- 

kiáltásának ünnepe 
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3.7. SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 

farsang 
 
 

szilveszter-újév 
 

 



                               ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!  14 

3.8.A SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 

Mikulás 
 
 

karácsony 
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3.8.B feladatlap 
 
Válaszd ki a helyes megoldást, és a jelét írd a tipphez! 

Ünnepi totó 

 1. 2. X. Tipp 

1. évnyitó évzáró pedagógusnap  

2. farsang születésnap karácsony  

3. évzáró augusztus 20. március 15.  

4. szilveszter farsang gyereknap  

5. anyák napja nőnap névnap  

6. augusztus 20. a költészet napja március 15.  

7. Mikulás húsvét gyereknap  

8. évnyitó pedagógusnap évzáró  

9. húsvét augusztus 20. madarak és fák napja  

10. karácsony augusztus 20. szilveszter  

11. március 15. október 23. augusztus 20.  

12. húsvét Mikulás karácsony  

+1 névnap karácsony születésnap  

 

Azt az almát színezd ki, amelyik fölött a jó megoldásaid számát találod! 
13-12 jó 11-9 jó 8-5 jó 4-1 jó 

3.8.B Rajz 8: nevető 
alma (ff) 

3.8.B Rajz 9: 
mosolygó alma (ff) 

3.8.B Rajz 10: sem 
nem nevető, sem nem 

mosolygó 
(közömbös), kicsit 

ráncos alma (ff) 

3.8.B Rajz 11:  
ráncos, összeaszott, 
szomorú alma (ff) 
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3.8.B FELADATLAP MEGOLDÁSA 
 
A totó meghatározásai: 

1.   Ezzel az ünneppel ér véget az iskolai év. 
2.   E zen a téli ünnepen ajándékot adunk egymásnak. 
3.  Ezen a napon kokárdát viselünk. 
4.   Ezen a napon a gyerekek jelmezt viselnek. 
5.   Ezen a napon ünnepeljük az édesanyákat. 
6.   Ezen a napon van József Attila születésnapja is. 
7.   Egy fehér szakállú bácsi ajándékot ad a gyerekeknek. 
8.   Ezen a napon a tanárokat ünnepeljük. 
9.   Ezen a napon a természetet köszöntjük. 
10. Ezen a napon három ünnep van. 
11. Ezen a napon két ünnep van, az egyik egy forradalom. 
12. Az ünnep második napján a fiúk meglocsolják a lányokat. 
+1  Ezen a napon születtél.  

 

Válaszd ki a helyes megoldást, és a jelét írd a tipphez! 

Ünnepi totó 

 
 1. 2. X. Tipp 

1. évnyitó évzáró pedagógusnap 2 

2. farsang születésnap karácsony X 

3. évzáró augusztus 20. március 15. X 

4. Szilveszter farsang gyereknap 2 

5. anyák napja nőnap névnap 1 

6. augusztus 20. a költészet napja március 15. 2 

7. Mikulás húsvét gyereknap 1 

8. évnyitó pedagógusnap évzáró 2 

9. húsvét augusztus 20. madarak és fák napja X 

10. karácsony augusztus 20. Szilveszter 2 

11. március 15. október 23. augusztus 20. 2 

12. húsvét Mikulás karácsony 1 

+1 névnap karácsony születésnap X 
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4.2. FELADATLAP 
 
 

Janikovszky Éva: 
Ha én felnőtt volnék 

 

Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal 

mulatságosabb, mint jónak lenni. 

 

A felnőttek folyton csak azt mondják: 

                                                …………………… jó! 

Meg azt, hogy: 

                                                …………………… rossz! 

Meg azt, hogy: 

                                                ……………………. szót! 

Meg azt, hogy: 

                                                …………………….. rendesen! 

 

Könnyű azt mondani. Mert hiába mondják azt a felnőttek, hogy: 

                                               Addig ………………., amíg gyerek vagy! 

 

Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb! 
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4.3.A FELADATLAP 
 
 
Enikő anyukája ma későn ér haza. Üzenetet hagyott Enikőnek az aszta-
lon, de kiborult a gyümölcslé, és nem látszik, mit írt. Segíts Enikőnek! 
Használd az üzenet alatt felsorolt igéket! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olvass - ………………………….            mosogass  - …………………………. 

moss   - ………………………….            hallgass    - …………………………. 

nézz    - …………………………              játssz …. - …………………………. 

 

készítsd - ………………………..             terítsd       - …………………………. 

melegítsd - ……………………... 

 

válassz     - …………………………. 

 

aludj   - ………………………….             igyál         - …………………………. 

feküdj - ………………………….             egyél        - …………………………. 

fürödj  - …………………………. 

Enikő! ………………………… el a házi feladatot, aztán ………………………… 
kezet! ……………………… meg a vacsorát! ………………………… egy szép 
terítőt! ………………………… meg az asztalt! ………………………… meg 
mindent, amit főztem! ………………………… egy pohár teát! Vacsora 
után ………………………… el, azután ………………………… tévét, 
………………………… zenét, ………………………… egy könyvet, vagy 
………………………… a számítógépen! ………………………… meg, és 
………………………… fogat! Este időben ………………………… le, és 
………………………… jól! 
 
                          Szia! 

                                        Anya 
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4.3.B SZÓKÁRTYÁK 
 
 

 

aludj 
 
 

egyél 
 
 

feküdj 
 
 

fess 
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fuss 
 
 

igyál 
 
 

javítsd 
 
 

készíts 
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mutass 
 
 

ne játssz 
 
 

nevess 
 
 

nézz 
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olvass 
 
 

válassz 
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4.4.A FELADATLAP 
 

 
Zsolti apukája üzenetet hagyott Zsoltinak a bejárati ajtón. Esett az eső, 
ezért most nem látszik, mit írt Apa. Segíts Zsoltinak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azt az almát színezd ki, amelyik fölött a jó megoldásaid számát találod! 
 

12-11 jó 10-8 jó 7-5 jó 4-1 jó 
4.4.A = 3.8.B Rajz 8:  

nevető alma (ff) 
4.4.A = 3.8.B Rajz 9: 
mosolygó alma (ff) 

4.4.A = 3.8.B Rajz 
10: sem nem nevető, 
sem nem mosolygó 
(közömbös), kicsit 

ráncos alma (ff) 

4.4.A = 3.8.B Rajz 
11: ráncos, 

összeaszott, szomorú 
alma (ff) 

 
 

                 Zsolti! 

Enikő telefonált. Délután átjön tanulni. Olvas……………… 

el a leckét! Ír……………… meg a házi feladatot! 

Segít……………… egymásnak! Ne veszeked………………! Ha 

minden kész, vála……………… ki egy CD-t, hallg……………… 

zenét, beszélg……………… vagy ját……………… társasjátékot! 

Egy……………… és i……………… is valamit! Ne nyi………………ki 

az ajtót idegennek! Legy……………… jók! 

 

                        Szia! 

                                      Apa 
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4.6. FELADATLAP 
 
Adj tanácsokat a képek szereplőinek! 
 

                Tomi szobája                                                Évi reggele                                         Gergő, Robi és a biciklizés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….…………………………..    …………………….…………………………..    …………………….………………………….. 

…………………….…………………………..    …………………….…………………………..    …………………….………………………….. 

…………………….…………………………..    …………………….…………………………..    …………………….………………………….. 

…………………….…………………………..    …………………….…………………………..    …………………….………………………….. 

…………………….…………………………..    …………………….…………………………..    …………………….………………………….. 

4.6. Rajz 12: A képen nagyon rendetlen 
szoba: a földön, az ágyon ruhák, a 
földön és a széken nyitott, ledobott 
könyvek, a földön szanaszét ceruzák, 
tollak, kisautó, egy görkorcsolya, a 
párja az ágyon. A földön egy felborult 
pohár, az ágyon egy üres tányér. A 
szekrényajtó nyitva, benne minden 
rendetlenül bedobálva. A szoba 
közepén egy kisfiú hasal és olvas. (ff) 

4.6. Rajz 13: A kép közepén egy 
kislány, az ágyban ül, és nyújtózkodik. 
Most ébredt fel, jókedvű. A háttérben, a 
nyitott ajtón át egy fürdőszoba látszik. 
A kislány feje mellett gondolatbuborék, 
abban az iskola képe látszik. (ff) 

4.6. Rajz 14: A képen két kisfiú, 
egymás hegyén-hátán: bicikliztek, és 
összeütköztek. Ezt jelzik a sérült, eldőlt 
biciklik mellettük. A kisfiúk kicsit 
megsérültek, egyiküknek fáj a feje, a 
másik lehorzsolta a térdét. Háttér nem 
kell a képre. (ff) 
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5.1. FELADATLAP 
 
 
Találd ki, melyik játék szabályai ezek! Húzd alá és másold le a vonalakra 

a felszólító módú igealakokat, színessel jelöld a toldalékokat! 

 

• Jelöljétek ki a játék határait térben és időben! 

• Válasszátok ki a helyszínt! 

• Ne érjetek az ellenfélhez! 

• Akinek a számát leolvasták, az feküdjön a „temetőbe”! 

• Egyenlő csapatokat szervezzetek! 

• Jelöljétek ki a védőket és a támadókat! 

• Jelöljetek ki egy bírót! 

• Pontosan olvassátok le az ellenfél játékosainak négyjegyű számát! 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Megoldás: _______________________________- 
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MAPPALAP 
 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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