
JANUÁR a jégmadár.
FEBRUÁR a szélmadár.
MÁRCIUS a virágos.
ÁPRILIS a bolondos.
MÁJUS napos, ünneplõs.
JÚNIUS a pihenõs.

JÚLIUS az aratós.
AUGUSZTUS az elrakós.
Szõlõszüret SZEPTEMBER.
Avart hozó OKTÓBER.
Meleg kályhás NOVEMBER.
Karácsonyfás DECEMBER.

HÓNAPSOROLÓ

Kösd össze a képeket az évkerék megfelelõ
évszakával, és színezd ki az évszakokat az

évkeréken a megfelelõ színnel!
Segít a Hónapsoroló!
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2 Vonalvezetõ gyakorlat
Rajzold be a szaggatott vonalakat a felsõ minta alapján! 

Vigyázz, hogy a vonalaid az út közepén legyenek!



3Õszi gyümölcsöstál
Készíts õszi gyümölcsökkel megrakott tálat!

Vágd ki a képeket, és ragaszd a tálba!

Egészítsd ki az összes ablakot függönnyel, 
a sátrakat bejárattal, 

a virágokat a hiányzó szirommal!

Milyen gyümölcsöket 
árulnak a piacon õsszel? 

Melyik a kedvenc õszi gyümölcsöd?



4

Milyen szép, illedelmes dolgot tettél
ezen a héten? 

Mesélhetsz más jó tetteirõl is!

ILLIK – NEM ILLIK
Mi a véleményed ezekrõl a képekrõl? Csak azokat színezd ki, 

amelyek valami szépet és illedelmeset mutatnak! 
Az ellekezõket húzd át, és ne is színezz rajtuk semmit!
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Vágd ki a képeket, és ragaszd az élõket 
a zöld keretbe! Az életteleneket a narancs-

sárga keretbe! Nevezd meg, mit ragasztottál 
a különbözõ csoportokba! Milyen élõlényeket

ismersz még? Sorolj fel néhányat!

ÉLÕK – ÉLETTELENEK



Labirintus - útkeresõ

A család autója a garázs felé 
igyekszik. Segíts neki megkeresni a

helyes útvonalat! Vezesd a ceruzádat
többször az autótól a garázsig!
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Írásgyakorló 7

Óvatosan húzz vonalat a jel közepén!

Folytasd az írást a minta alapján!

A virágon is gyakorold 
a vonalvezetést!
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Keresd meg a párját, és kösd össze egy vonallal!

Mi mihez tartozik? Keresd meg, és kösd össze õket egy vonallal!
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Húzz vonalat az ellentétek közé!


