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 Javította:

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

1. A karácsonyi ünnepkör fontos ünnepeit és eseményeit látod. Kösd össze az összetarto-
zókat! Vonalzót használj!                    (7 p)

Szűz Mária Isten anyja ünnepe december 24.
Szenteste december 25.
Aprószentek ünnepe december 26.
Vízkereszt december 28.
Karácsony december 31.
Év végi hálaadó szentmise január 1.
Szent István diakónus ünnepe január 6.

2. A történet elemei összekeveredtek. Tedd időrendi sorrendbe őket!                 (10 p)

____ Mária alázatosan fogadta Isten üzenetét.
____ Mária meglátogatta Erzsébetet.
____ Máriának megjelent egy angyal.
____ Máriának és Józsefnek Betlehembe kellett menniük a népszámlálás miatt.
____ Pásztorok látogatták meg a kis Jézust.
____ Az angyal átadta Máriának Isten üzenetét.
____ Mária megrémült az angyaltól.
____ Az angyalok hírül adták a pásztoroknak Jézus születését.
____ Nem kaptak szállást Betlehemben.
____ Megszületett a Megváltó.

3. Fejtsd meg a rejtvényt!   (8 p)

1. Őket figyelmeztették álmukban, hogy
más úton menjenek haza.

2. Mária férje
3. A Bölcsek egyik ajándéka.
4. Jézus születésének a helye.
5. Ebből az irányból jöttek a Bölcsek.
6. A másik ajándék, amit a Bölcsek hoztak.
7. Ezt akarta tenni Heródes Jézussal.

Megfejtés:____________________                

1



4. Az öreg szerzetes rosszul lát, a kódex másolása közben hibákat követett el. Húzd alá a 
tévedéseket, majd írd le az odaillő szót!  Ne helyesírási hibákat keress!   (15 p)
(Megtalálod: Újszövetségi Szentírás Békés-Dalos fordításában, 1990)

     
Evangélium Szent Lukiánosz szerint 

     Azon időben Julius Cézár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze a zsidókat. Ez az 

     első népszámlálás Cirusznak, Róma helytartójának idejében történt. Elment mindenki a 

     saját országába, hogy följegyeztesse magát. Józsué Dániel házából és nemzetségéből szár- 

     mazott. Elment tehát Júdea Názáret nevű városából Salamon városába, a galileai Betle-

     hembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt.

     Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária születésnapja. Megszülte elsőszülött fiát rug-

     dalódzót adott rá és mózeskosárba fektette, mert nem kaptak helyet a kórházban.

    Tévedések javítása: _________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

5. Fejtsd meg a rejtvényt, s megtudod, kik uralkodtak Izrael felett, amikor Jézus szüle-
tett! A tárgy első betűjét írd a kép alá!                                                          (4 p)             

           
                                                                                                                     Megfejtés:

                                                                                                                     ______________

6. Dönts el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Kösd a megfelelő szóhoz! Vonalzót hasz-
nálj!                                                                                                (10 p)

A pásztorok siettek, hogy lás-
sák a gyermeket.

Jézus akkor született meg,
amíg József és Mária úton

voltak Betlehembe.
A pásztorok sokat tanakodtak,
hogy elmenjenek-e megkeresni

a gyermeket. IGAZ

Heródes is imádni akarta a
kisdedet.

A pásztorok pont úgy találták a
gyereket, ahogy az angyalok

azt megmondták.

A Bölcsek drága ajándékokat
hoztak Jézusnak.

Mindenkinek elmondták mind-
azt, amit hallottak, és láttak.

HAMIS A csillag Jézushoz vezette a
Napkeleti Bölcseket.

A pásztorok nem hittek 
az angyalnak.

A pásztorok és a bölcsek sen-
kinek nem beszéltek Jézus

születéséről.
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7. Angyal jelent meg a pásztoroknak. Szólt hozzájuk. Vajon mit mondott?          (10 p)
            Színezd be halványkékre azokat kifejezéseket, melyek nem szerepeltek az üzenetben! 

8. Kettétört mondatok. A mondat első részének és a befejezésének ugyanazt a számot 
add!                                                                                                               (5 p)

                                                                                      
9. Húzd alá a kakukktojást! Röviden indokold meg, miért azt választottad!      (9 p)

a).  Messiás       Megváltó       Üdvözítő         Mennyei Atya

___________________________________________________________________

b).  Boldizsár      Benedek        Gáspár          Menyhért

___________________________________________________________________

c).   Mária    Anna         Máté   Joachim

___________________________________________________________________
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10. Jézus történeteit olvasva találkozunk állatokkal. Írj a képek mellé egy olyan eseményt,
ahol ez az állat szerepelt!                                                                               (8 p)

 
                                        ___________________________________________
                                        ___________________________________________
                                        ___________________________________________

                                        ___________________________________________
                                        ___________________________________________
                                        ___________________________________________

                                        ___________________________________________
                                        ___________________________________________
                                        ___________________________________________

                                       ___________________________________________
                                        ___________________________________________
                                        ___________________________________________

4


