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Rejtvény

Írd be a szavakat! (Egy kockába csak egy betűt írhatsz.)
Olvasd össze a kékkel keretezett részt!
Írd le a megfejtést!
Az ablak anyaga:
Az égbolton világít, melegít:
A lónak ennyi lába van:
Az a napszak, amikor lefekszel:
A mondat végére ezt az írásjelet is tehetjük:
A távirányításos autó is ezzel működik:
Kedvenc házőrzőnk:

Megfejtés: ........................................................................
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Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Csanádi Imre: Hónapsoroló

(Részlet)

Jégen járó január,
fagyot fújó február,
rügymozdító március,
Április, füttyös, fiús,
Virághabos víg május,
kalász-konyító június,
kasza-suhintó július,
aranyat izzó augusztus,
szőlőszagú szeptember,
levelet ontó október,
ködnevelő november,
deres-darás december.
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Ki ünnepel a végén?

A társasjáték számozott feladatkártyái

START

1. Az ünnephez üdítőt vásárolsz. Írd le, milyeneket választasz a vendégeknek! Figyelj
arra, ki milyet kedvelhet! (5 db)
2. Nagyon izgulsz az ünnep miatt, dobj még egyszer!
3. Anyák napjára készültök. Mondd el, hogyan!
4. A barátodnak névnapja van. Mivel köszöntöd őt?
5. Karácsony közeledik. Mondjátok el, ki hogyan ünnepli a karácsonyt!
6. Hogyan hívod meg a vendégeket? Mondj néhány ötletet!
7. Születésnapod van, anyukád a kedvenc tortádat süti. Mondj három hozzávalót, amire
feltétlenül szüksége van!
8. Fényképész vagy, rendezd el a többieket ünnepi fotó elkészítéséhez!
9. A vendégek már megérkeztek, neked szükséged van még egy kis időre, hogy felöltözz,
ezért egyszer kimaradsz a dobásból.
10. Egy rokonodnak névnapja van. Mondj négy virágot, amiből csokrot köttetsz neki! Tetszett a csokor, lépj egyet előre!
11. Húsvét van, várod a locsolókat, vagy locsolkodni indulsz. Kedvenc ruhádat veheted
fel. Melyik lenne az?
12. Nagyon kedvesen fogadtad a vendégeket, nagyon örültek neked. Ezért dobhatsz még
egyszer.
13. A farsangi játékdélutánon mit játszanál szívesen? Olyan játékot válassz, amit mindenki
szívesen játszana veled.
14. Meghívót készítesz a vendégeidnek. Mondj három információt, amit feltétlenül bele
kell írnod!
15. Kiderült, hogy egyik osztálytársaddal ugyanakkorra szerveztétek a születésnapi bulitokat. Egyszerre mindkét helyre nem tudnak elmenni a többiek. Mit tennél ebben a
helyzetben, hogy mindenkinek jó legyen? Kérj tanácsot a többiektől!
16. Hajtogassatok minél érdekesebb szalvétát az ünnepi terítékhez!
17. Készítsetek, hajtogassatok díszítőfüzért krepp-papírból!
18. Jól megszervezted az ünnepet. Ünnepelj te is! Lépj az utolsó mezőbe!
19. A vendégek jól érzik magukat, dalra is fakadtak. Énekelj egy dalt az ünnep alkalmából!
20. Elköszöntél a vendégeidtől, már rendet is raktál. Lépj egyet előre!
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