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pontszám:
 Javította:

Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp versenyen! Ebben a fordulóban elsősorban Jézus életé-
nek eseményeivel, ünnepekkel kapcsolatos kérdésekkel fogsz találkozni. Figyelmesen olvasd
el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is! Jó és eredményes munkát
kívánok!

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!                  (7 p)

 
2. Az adventi koszorún a harmadik gyertya színe más, mint a többi háromé.  (3 p)

A színe: __________________ Ez a vasárnap az ____________vasárnapja.

Miért különleges ezen időszak harmadik vasárnapja? Húzd alá vonalzóval a 
helyes választ!

a). Örülünk, mert már nem kell sokáig várni az ajándékokra.
b). Örülünk, mert közeleg a Megváltó eljövetele.
c). Örülünk, mert téli szünet lesz az iskolában.

3. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!                            (7 p)

A) Az Advent szó jelentése: Úrjövet.
B) Az Advent szó jelentése: várakozás.
C) Az Advent szó jelentése: Jézus születése.
D) Az Advent színei a lila és az arany.
E) Az Advent színei a lila és a rózsaszín.
F) Az advent színei a piros és az arany.
G) Adventben Jézus születésére várakozunk.
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4. Töltsd ki Jézus adatait!                                                                               (7 p)

Édesanyja neve:            Születési helye:

Édesapja neve:                Itt nevelkedett:

Nevelőapja neve:                                       Ennyi évesen kezdett tanítani: 

                                                Ebben a városban halt meg:

5. Kösd össze az összetartozó szavakat, szókapcsolatokat! Vonalzót használj!(6 p)

Jézus anyja
Mária férje
napkeleti király
a Megváltó
kisded

6. Egy kisegér megrágcsálta a Biblia sorait. Pótold a hiányzó szavakat!         (10 p)
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7. Kik látogatták Betlehemben a kis Jézust a pásztorokon és a bárányokon kívül? In-
dulj ki a nyíltól, és olvasd össze a betűket! Írd a vonalra a megfejtést! (2 p)

 

8. Zsivány Zsiga elmeséli Jézus gyermekkorának egy eseményét. De vigyázz! Zsi-
vány ez a Zsiga! Tíz hibát tett a szövegbe. (Ne helyesírási hibát keress!)
Keresd meg a hibákat, húzd alá, majd írd le a javításhoz a helyeset!        (10 p)   

Augusztusz, mikor rájött, hogy a pásztorok nem jönnek vissza hozzá, hí-

vatta minden katonáját. „Katonáim! Názáret minden házába menjetek be,

és az összes öt évesnél kisebb kisgyereket öljétek meg! Meg kell halnia

ennek a született Messiásnak!” A katonák elindultak. A Kisjézus azonban

mégis  megmenekült,  mert  Máriát  álmában  egy  próféta  figyelmeztette:

„Menjetek Galileába!” Mária, mikor felébredt, azonnal szólt Józsefnek.

Mária kezében a Kisjézussal a szamáron ült, József pedig Galilea felé ve-

zette őket.

                                                                       Javítás:
 

    Nem a szövegbe illő szó:         Helyesen így van:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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9. Húzd át a kérdésekre válaszoló hamis állításokat!    (18 p)

 Mit tett József, amikor megtudta, hogy Mária gyermeke a Szentlélektől van?

a). feleségül vette b). elbocsátotta c). haragjában a bírák elé vitte

 Kik hallották meg először, hogy Jézus megszületett?

a). a rómaiak b). a király c). a pásztorok

 Mi vezette a pásztorokat, bölcseket Jézus születése helyére?

a).  iránytűt használtak b). egy fényes csillag az emberek útmutatása

 Mit terveztek a bölcsek a gyermekkel, ha megtalálják?

a). meg akarták ölni b). imádni akarták c).magukkal vinni

 Heródes miért akarta tudni, hol találja meg a kis Jézust?

a). imádni akarta b). a palotában akarta nevelni c). meg akarta öletni

 Mit éreztek a bölcsek, amikor megtalálták Jézust?

a). örültek b). szomorkodtak c). csak fáradtságot

10. Gárdonyi Géza versét gyakran énekeljük karácsonykor a templomokban. Szá-
mozással tedd helyes sorrendbe a vers sorait!                                     (12 p)

Fel nagy örömre!
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