
Kedves Gyerekek!

Ez a kis füzet segít Nektek, hogy megismerjétek az év hó-
napjait. Megtudhatjátok, hogy melyek voltak a legjellem-
zőbb hagyományok egy-egy hónapban.  

Megtanuljátok,  hogy 
a hónapokat hogyan 
kötik csokorba az év-
szakok, és végigkísér-
hetitek a természet 
változásait. Sok játék, 
ének, találós kérdés 
vár Rátok.  

Mire letelik az első isko lás esztendő, a Ti tudásotok is kike-
rekedik, és a bimbózó, virágzó ismeretek gyümölcse tanév 
végére beérik.
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1.   JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA

Bol-dog-asz-szony hava Szűz Mária hónapja.

Víz-ke-reszt napján (január 6.) jelent meg az új 
csillag a három nap- ke-le-ti bölcsnek. Elvezette őket Betle-
hembe az újszülött kis Jézushoz.
Ezen a napon fi úk jártak házról házra köszönteni.  
Egy nagy csillagot vittek magukkal a betlehemi csillag em-
lékére.  Ezt a szokást csillag-já-rás-nak is nevezzük.

Ha vízkereszt vizet 
ereszt,
a tél soká ki nem 
ereszt.

Háromkirályok
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Fekete bársony réten ezüst báránykák legelnek, 
színarany pásztor ügyel rájuk.

Hogyan hívták a napkeleti királyokat? 
Olvassátok el a rajzok mellett!

Haj-to-gas-sa-tok csillagot! 1. 1. 

2. 2. 3. 3. 4. 4. 5.5.  6. 6. 
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2.   FEBRUÁR BÖJTELŐ HAVA

Böjt-elő hava a böjtöt megelőző farsangi időszak.

Ilyenkor mindenhol mulat-sá-go-kat, álarcos, jel-
mezes bálokat rendeztek. Gyertya-szen-te-lő Bol-

dog-asz-szony ünnepén (február 2.) mutatta be Szűz Mária 
a kis Jézust a templomban.  Ezen a napon gyertyát szentel-
nek. Régen úgy tartották, ha vihar idején meg-gyújt-ják a 
szentelt gyertyát, az megóvja a házat a villám-csa-pás-tól, 
minden bajtól.

Gyertyaszentelő 
hidege,
kora tavasznak 
hírnöke.

Farsangi tikverőzés
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Fehér kislány áll a szobában talpig fehér ruhában.
Arany haja lebben-lobban a szélben.

Készítsetek farsangi álarcokat! 
Találjatok ki hozzá egy rövid bemutat-
kozó versikét! 

Tanuljátok meg és játsz-szá-tok el 
az alábbi játékot!

Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék,
míg a szikra lobbot se vet, 
guggoljunk le mind!
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