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La festa della mamma 

 

In Italia la festa della mamma cade sulla seconda domenica di Maggio. In 2017 si 

festeggia il 14 maggio. I bambini regalano alla loro madre e alle nonne disegni, 

fiori o altri piccoli regali.  

Ecco una bellissima filastrocca di Gianni Rodari: 

Si faccia avanti chi ne vuole.   Lépjen előre, ki kér belőle 

Di parole ho la testa piena,   mert szavakból van nálam bőven, 

come dentro ’la luna’ e ’la balena’.  tele vagyok, mint a hold és a bálna 

Ma le piú belle che ho nel cuore,  De a legszebbek a szívemben élnek, 

 lo sento battere: ’mamma’, ’ amore’.  érzem, dobognak: anya, szeretet. 

 

Mazzo di fiori – Virágcsokor 

 

Adesso facciamo un biglietto di auguri per la festa della mamma 

(Most pedig készítsünk egy nagy ajándék kártyát anyák napjára.) 

 

Materiale:      Anyagok: 

sottotorta      tortalap 

cartoncini colorati     színes karton 

forbici       olló 

colla       ragasztó 
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Adesso vediamo sulle foto le fasi di preparazione. (Most pedig nézzük meg a 

képeken az elkészítési lépéseket.) 
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La festa del papà 

 

La festa del papá cade ogni anno il giorno 19 marzo. Si festeggia al giorno di San 

Giuseppe, il padre di Gesù. 

Un dolce tipico che si prepara per San Giuseppe sono le Zeppole di San 

Giuseppe, sono molto simili a bignè ripieni alla crema pasticcera o marmellata. 

 

Ecco le zeppole di San  

Giuseppe: 

 

 

 

Glossario: 

 

la festa della mamma    anyák napja 

cade       esik 

si festeggia      ünneplik 

regalare      ajándékozni 

la madre      anya 

la nonna      nagymama 

il disegno      rajz 

i fiori       virágok 

il regalo      ajándék 

filastrocca      mondóka 

biglietto di auguri     üdvözlőkártya 
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il sottotorta      tortalap 

il cartoncino      kartonlap 

le forbici      olló 

la colla      ragasztó 

il dolce      édesség 

tipico       tipikus 

le zeppole di San Giuseppe   Szent József zeppole 

il bigné      képviselőfánk 

ripieno a      valmaivel töltött 

la crema pasticcera    vanília krémtöltelék 

la marmellata     lekvár 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 


