
Boldog Mikulást!

Játssz a Mikulással és barátaival!

INDUL A

 TÉLI MÓKA!



Milyen egyforma ez a két kép! Nézd csak meg jobban!
A krampuszok belekontárkodtak, hogy borsot törjenek a Télapó orra alá.
Segíts a Mikulásnak helyreállítani a képeket, és TALÁLD MEG AZ 
5 KÜLÖNBSÉGET! Ha megtaláltad az eltéréseket, RAJZOLD BE A 
HIÁNYZÓ ELEMEKET a megfelelő helyre, hogy visszaálljon a rend.

Ajaj! A Télapó nagyon 
szeretné már elvinni 
a jó gyerekeknek az 
ajándékokat, viszont 
elfelejtette az útvona-
lat a városba. Ha nem 
segítesz neki, nem fog 
tudni eljutni Lapföldről 
hozzád.
TALÁLD MEG A HELYES 
ÚTVONALAT, jelöld 
ceruzával, merre 
haladjon a Télapó, 
hogy mindenkihez 
tudjon ajándékot vinni!

Seg  ts eljutni a Mikulásnak a városba!

Találd meg a különbségeket!



Keresd meg a 
képhez tartozó 
árnyékot!

Néha a Mikulás is lehet szeleburdi. Egy pillanatra 
nem figyelt, és máris összezavarodott, hogy melyik is 
lehet Rudolf, a Hóember és az Ő valódi árnyéka! Ha 
nem találja meg, nem tud elindulni a gyerekekhez 
a rengeteg ajándékkal!
Segíts neki, és KERESD MEG A MEGFELELŐT!

Sz  nezd ki!
Elő a színes ceruzákkal, 
filcekkel, zsírkrétákkal, 
csak így keltheted életre 
az igazi Télapót!
Minden szám egy bizonyos 
színt jelöl, így a NÉGYZE-
TEKET KISZÍNEZVE 
kirajzolódik a Mikulás. 
Ne habozz tovább, hiszen 
el kell indulnia világkörüli 
útjára, hogy mindenki 
megkapja az ajándékát!



A Mikulás manói óriási galibát csináltak. A Műhelyben használt szerszámokat 
belekeverték az ajándékdobozokba. Ezeket nem szeretnék elvinni ajándékba, 
így minél gyorsabban SZÉT KELL VÁLOGATNI őket, és leltározni, hogy meg 
van-e az összes.
Segíts a Mikulás manóinak, hogy minél gyorsabban rendet tudjanak teremteni!
SZÁMOLD ÖSSZE hogy melyik eszközből mennyit találtál, írd be a megfelelő 
szerszám mellé azt a számot.
Siess! Hamarosan indulnia kell a Télapónak!

Ahhoz, hogy a Karácsonyfa tökéletesen 
pompázzon, tökéletes díszekre is szükség 
van! KERESD MEG a díszek párjait, KÖSD 
ÖSSZE ŐKET EGY VONALLAL és ha van 
kedved, RAJZOLD LE, neked milyen dísz 
tetszene a legjobban az otthoni fán!

számold meg a szerszámokat!

keresd a párokat!



Nincs szebb, mint egy dekorációkban pompázó otthon a Karácsony 
közeledtével! Ha van kedved, egy papírod és egy ollód, te is készíthetsz 
saját díszeket. Nem is akármit! Egy igazi hópelyhet! Amikor elkészült, 
fellógathatod a karnisra, vagy akár az ablakodra is felragaszthatod.
MIELŐTT NEKIÁLLNÁL, KÉRJ MEG EGY FELNŐTTET, HOGY SEGÍTSEN, 
MAJD KÖVESD A RAJZON LÁTHATÓ LÉPÉSEKET!

Először keress egy 
fehér lapot, rajzolj egy 
kört, majd vágd ki.

Hajtsd felfelé 
félbe a lapot.

Kész ts saját hópelyheket!

mintavariációk

Balrol hajtsd 
félbe a lapot.

Jobbról is 
hajtsd félbe.

Az alábbi sablon alapján rajzold a papírra a kívánt mintát, 
majd az ábrán pirossal jelölt részeken vágd körbe.


