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Bújócska
Versteckspiel

Rajzolj jelet azok mellé, akiket felismertél! 

Mach ein Zeichen neben den Kindern die du erkannt hast!
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Kik õk?
Wer sind sie?

–
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Kik õk?
Wer sind sie?

2. Mondd el mindegyik gyerekrõl, hogy fiú-e vagy lány!
    Sag über jedes Kind, wer ein Junge oder ein Mädchen ist!

3. Mondj öt fiúnevet és öt lánynevet!
    Sage fünf Jungennamen und fünf Mädchennamen!   
    
4. Rajzolj a gyerekek mellé egy kutyát! 
    Zeichne neben die Kinder ein Hund!

1. Állítsd tornasorba a gyerekeket! Sorold fel a nevüket! 
    Bring die Kinder in Turnreihe! Sag deren Namen!

-ms éI t s-lé
-ms éI t s-lé
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A játékosok választanak egy-egy magyar keresztnevet. Párosával 
szemben állnak egymással, elöl keresztezett kézfogással. Lábuk egymáshoz 
közel, karjuk kifeszítve, felsõ testük hátradõl. Féltalpon forognak tetszés 
szerinti irányban. A dal kétszeri éneklése után a párok társat cserélnek.

A Katica helyett a választott neveket éneklik.

Ajánlott nevek:

lányok: Annuska, Ágica, Borika, Hajnika, Jucika, Marika, Piroska, Rózsika,         
Zsuzsika stb.

fiúk: Andriska, Csabika, Jánoska, Karcsika, Lacika, Marcika, Palika, 
Sanyika,     Zolika stb.

Jeder Spieler wählt sich ein ungarischer Vorname. Die stehen in Paare, 
gegenüber einander, Hand in Hand in Kreauzform. Ihre Füße stehen nah 
zueinander, die Arme sind gespannt, der Oberkörper nach Hinten gelehnt. 
Die Paare drehen sich auf Fingerspitzen in beliebiger Richtung. Wenn das 
Lied aus ist, die Kinder wechseln den Partner.

Húzz, húzz, Katica …
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Mi ez?
Was ist das?

az autó – das Auto
 egy autó – ein Auto

a baba – die Puppe
egy baba – eine Puppe

a mackó – der (Teddy)Bär
egy mackó – ein (Teddy)Bär

a labda – der Ball 
egy labda – ein Ball 

1. Fesd ki a játékokat!
    Male die Spielzeuge aus!

a léggömb – das Luftballon
egy léggömb– ein Luftballon 

2. Rajzold le a kedvenc játékodat!
    Ziechne dein Lieblingsspielzeug!
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Mi ez?
Was ist das?

Mi van itt?
Was ist das hier?

a  könyv – das Buch  
egy könyv – ein Buch

a  füzet – das Heft
egy füzet – ein Heft

a toll – der Füllfeder
egy toll – ein Füllfeder

 
a táska – die Tasche

egy táska – eine Tasche
a  ceruza – das Bleistift

egy könyv – ein Bleistift
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Mi ez?
Was ist das?

Rajzolj a zsákba olyan tárgyakat, amelyeket meg tudsz nevezni!
Ziechne in den Sack Gegenstände die du nennen kannst!
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könyvespolc
Bücherregal

asztal
Tisch

ajtó
Tür

Mi ez?
Was ist das?

szék
Sessel

ablak
Fenster

szekrény
Schrank

–
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Mi ez?
Was ist das?

Folytasd!
Mach weiter!

Így: Ez egy asztal?
       Nem, ez nem egy asztal.
       Ez a szék.
       Ez egy szék.

Ist das ein Tisch?
Nein, das ist kein Tisch.
Das ist der Stuhl.
Das ist ein Stuhl.

Itt egy szék van?

_______________

_______________

_______________

Ist hier ein Stuhl?

_______________

_______________

_______________

Ez egy asztal?

_______________

_______________

_______________

Ist das ein Tisch?

_______________

_______________

_______________

Itt az ajtó van?

_______________

_______________

_______________

Ist hier eine Tür?

_______________

_______________

_______________

Itt egy szék van?

_______________

_______________

_______________

Ist hier ein Stuhl?

_______________

_______________

_______________
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Mit csinál?
Was macht er / sie?

ül
sitz

áll
steht

játszik
spielt

olvas
liest

ír
schreibt

rajzol
zeichnet
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Nyisd ki az ablakot!
Öffne das Fenster!

Csukd be a könyvet! (ajtót!)
Mach das Buch zu! (Schließ die Tür!)

Ülj le!
Setz dich!

Állj fel!
Steh auf!

Mit csinál?
Was macht er / sie?

–21–
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