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Iskolás lettemSün Simi

1. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit!

2. Színezd ki Simi táplálékait!

3. Rajzold le, mi jelenthet veszélyt Simi számára!

Sün Simi
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Iskolás lettem

Óvodából az iskolába

1. Rajzold le, mi volt a jeled az óvodában!

2.  Rajzolj! Miből látják az 
emberek az utcán, hogy 
te iskolás vagy?

3. Színezd ki az óvodára jellemző rajzokat!

5

Iskolás lettem

4. Színezd ki, ami nem való az iskolatáskádba!

5.  Kik viselkednek helyesen a szünetben? Színezd ki azt a képet! Rajzolj 
melléjük vidám vagy szomorú arcot, így:               !
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6.  Színezd ki a képet! 1 = kék, 2 = zöld, 3 = barna. Keresd meg a rajzon a három 
ce ru zát!  

?? SSSSzzzzíííínneeeezzzzdddd kk
yy:::      !!!                   
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Iskolás lettem

1. Színezd ki azokat a rajzokat, amelyek csak az iskolára jellemzőek!

2.   Rajzold le a tantermed bútorait! Jelöld piros ponttal a te helyedet!

A mi iskolánk, a mi tantermünk

7

Iskolás lettem

3.  Rajzolj az első kiskutya mellé csontot! A második előtt tál legyen! A har-
madik fölé labdát rajzolj, a negyedik alá szőnyeget!

4. Színezd ki a jobbra néző kiskacsákat!

5.  Rajzolj az alsó polcra könyveket, a kö-
zépsőre dobozt, a leg felsőre egy játék  
autót!

6.  Rajzolj a legmagasabb gyerek fölé lu t,
a legalacsonyabb mellé kutyát!

j
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Iskolás lettem

Közlekedj helyesen!

1. Színezd ki azt a közlekedési táblát, amelyiket ismered!

2.  Színezd ki az első közlekedési lámpát úgy, hogy azt jelezze, tilos átmen-
ni az úttesten! A második szabad utat mutasson!

3.  Karikázd be pi ros szín nel a veszély hely ze te  ket!

y
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Iskolás lettem

4. Színezd ki a vízen közlekedő járműveket!

5. Melyik rajz nem illik a sorba? Karikázd be!

6.  Színezd ki annak a két járműnek a rajzát, amelyiken a legszívesebben 
utaz nál!
   

jj

55 MM ll iikk jj iilllliikk bb ?? KK iikkáá dd bb !!

utaz nál!
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Iskolás lettem

1.  Színezd ki az évszakok rajzait! 
Rajzold le az üres keretbe, miért szereted azt az évszakot!

Évszakok

RRaajjzzoolldd llee aazz üürreess kkeerreettbbee,, mmiiéérrtt sszeeerreetteedd aazztt aazz éévvsszzaakkoott!!sszzee

11

Iskolás lettem
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Iskolás lettem

Az év hónapjai

1. Rajzolj, színezd ki az őszi hónapokat! Segítségül bekereteztük neked.1. Rajjzoljj,, színezd ki az őszi hónappokat! Seggítséggül bekereteztük neked.

Január
Rajzolj a hóember kezébe seprűt,
a fejére fazekat!

Február 
Öltöztesd jelmezbe a kislányt és
a kis út!

Március
Színezd ki a magyar zászlót és a 
kokárdát!

Április 
Rajzolj a nyuszi mellé jobbra egy 
csibét, balra egy virágos ágat!

Május
Rajzolj a vázába virágcsokrot!

Június
Színezd ki a mezőn a pipacsokat 
és a füvet!

 út!

13

Iskolás lettem

Július
Rajzolj labdát a kis ú kezébe!

Augusztus
Rajzolj a kosárba kenyeret, pék sü-
te mé nyeket!

Szeptember 
Rajzolj a gyerekek hátára iskola tás-
kát!

Október 
Öltöztesd fel a gyerekeket az őszi 
idő járásnak megfelelően!

November
Színezd ki az őszi tájat!

December
Rajzold a varázsdobozba, mit szeret-
nél kapni karácsonyra! 



12

Iskolás lettem

Az év hónapjai

1. Rajzolj, színezd ki az őszi hónapokat! Segítségül bekereteztük neked.1. Rajjzoljj,, színezd ki az őszi hónappokat! Seggítséggül bekereteztük neked.

Január
Rajzolj a hóember kezébe seprűt,
a fejére fazekat!

Február 
Öltöztesd jelmezbe a kislányt és
a kis út!

Március
Színezd ki a magyar zászlót és a 
kokárdát!

Április 
Rajzolj a nyuszi mellé jobbra egy 
csibét, balra egy virágos ágat!

Május
Rajzolj a vázába virágcsokrot!

Június
Színezd ki a mezőn a pipacsokat 
és a füvet!

 út!

13

Iskolás lettem
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Ősz szeptember • október • november

Az ősz

1.  Színezd ki a rajzokat!
  Milyen színűnek láttad

a fákat a tanulmá nyi 
sétán?

2. Kösd össze a párjával!

3. Kösd össze a párokat! 

p j

pp

15

szeptember • október • november  Ősz

4.  Figyeld meg, és jegyezd le három napon át az őszi időjárást! Használd 
a tankönyvedben lévő jeleket!

5. Rajzolj három fát, amelyekkel érzékelteted a szél erősségét!

6. Öltöztesd fel a gyerekeket az őszi időjárásnak megfelelően!

Napsütés Hőmérséklet Szél Csapadék

1. nap

2. nap

3. nap

szellő szél viharos szél

reggel ebéd után
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Ősz szeptember • október • november

Élő vagy élettelen?

1. Színezd ki azokat a rajzokat, amelyek élőlényeket ábrázolnak!

2.  Karikázd be zöld színnel azokat az élőlényeket, amelyek tudnak repülni! 
Kék kel azokat, amelyek tudnak úszni!

3. Kösd össze az élőlényeket a táplálékukkal!

17

szeptember • október • november  Ősz

4.  Karikázd be azt az élő-
lényt, amelyik csak víz-
ben tud lélegezni!

5. Kösd össze az összetartozó rajzokat!
 

6.  Rajzold le, milyen táplálékra van szüksége a kiscsikónak, hogy ló le-
gyen belőle! Mivel táplálja a rókamama a kisrókákat?
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Ősz szeptember • október • november

1. Színezd ki a bokrokat az évszaknak megfelelően!

2. Öltöztesd a fákat őszi ruhába! Rajzolj a két fa közé egy padot!

3. Rajzolj sövényt a játszótér köré! Színezd ki!

A tiszta levegő varázslói: fák, bokrok

19

szeptember • október • november Ősz

1.  Színezd ki azokat az állatokat, amelyek tudnak repülni! Karikázd be a madarakat!

2. Kösd össze az összetartozó rajzokat!

3. Segíts a kiscsigának megta-
lálni az anyukáját! Menj végig
ce ru   zával az uta kon! Jelöld
zöld színnel a jó utat!

A fák, bokrok lakói




