
Mancsmérce A medve körül számos nagy mancsú vagy nagy fülű állat él.  
Próbáld kitalálni, melyik állathoz mely állítás tartozik.  
Kösd össze őket!

•  nagy fülű  •
•  nagy mancsú  •

Kerĺtés-  
festés

A medve háza táján minden rendben van, mert 
lelkiismeretesen gondozza a környezetét. 
Most rajtad a sor! Ki tudod festeni az ütött-kopott 
kerítését? Figyelj, hogy ne szaladj ki a vonalból!  



Mackókuckó A medvelak már biztos jól ismert számodra is.  
Vajon azt is észreveszed, ha kicsit eltér a megszokottól?  
Tíz különbséget kell megtalálnod!  

Masha = MA
Medve = ME
bal = B
jobb = J
láb = L
kar = K

Példa: Masha jobb karja = MAJK

Méhrejtvény Kódfejtés
A mackó egyik kedvenc nyalánksága a méz, a 
méhek pedig szorgosan dolgoznak, hogy minél több 
jusson brummogó barátjuknak.  
Ha minden dobozban 12 méhecske él, akkor számold 
ki, összesen hány méhecske lakik a kaptárakban:  

Találjuk meg együtt,  
kinek melyik  
végtagjáról van szó! 
Az alábbi kódokat  
használd:  

Jelöld is meg!
Masha bal lába
Medve jobb karja
Masha bal karja
Medve bal lába
Medve jobb lába
Masha jobb lába
Masha jobb karja
Medve bal karja



Képmásrács

Kérdéskör

Gondolnád, hogy le tudsz rajzolni egy ilyen képet Masháról? Velünk igen!  
Használd a négyzetrácsot segédvonalaknak!  

Lássuk, mennyire ismered a két főhőst!  

1. Kinek élesebb a foga?
a) Masha
b) Medve
c) Ugyanolyan éles

2. Milyen színű a Medve szőre?
a) barna
b) fekete
c) fehér

3. Milyen színű Masha szeme?
a) kék
b) zöld
c) barna

4. Mit hord Masha a fején?
a) kendőt
b) sapkát
c) semmit

5. Hány éles karma van  
a Medvének?

a) 20
b) 18
c) 16

6. Hol élnek Masháék?
a) egy barlangban
b) egy házban
c) egy lakásban

1 – ●,    2 – ● 

3 – ●,    4 – ●  

5 – ●,    6 – ●

Megoldások: 1.b) 2.a) 3.b) 4.a) 5.a) 6.b)



Nyúlvacsora
A nyuszik kedvenc eledele a sárgarépa. 
Ez a zöldség a földben terem, így  
a nyuszik csak akkor látják, mekkora  
a fogás, miután kihúzták a répát a 
földből.  
Rajzold meg nekik a láthatatlan 
részeket, te döntöd el, mennyire lesz 
bőséges a vacsora!

Dĺszĺtó́
Masháék is a húsvétra 
készülnek. Az alábbi mintákat 
szeretnék a tojásokra festeni.  
Gyakorolj te is! 
Használj ezekből  
a mintákból minél többet!  



Milyenek vagyunk?
Egy vonallal kösd össze, hogy melyik tulajdonság kire jellemző!   

  kíváncsi  

  gondoskodó  

  ügyes kezű  

  szőrös  

  izgága  

  lusta  

  fiatal  

  vidám  

  mogorva  

Szókeresó́ 1. M

2. M

3. M

4. M

5. M

6. M

7. M

Sorolj fel minél több olyan szót,  
ami M betűvel kezdődik és a meséhez 
kapcsolódik! 
Gondolj a szereplők nevére,  
az állatokra, vagy épp arra, amit esznek, 
amit csinálnak, amiben élnek!

8. M

9. M

10. M

11. M

12. M

13. M

14. M
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