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   Kedves Versenyző! 

  Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp verseny harmadik fordulójában! Figyelmesen olvasd el  

   a feladatok utasításait! Ha valamit még nem tanultál, nézz utána, érdeklődj hittantanárodnál!  

   Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is! Jó és eredményes munkát kívánok! 
 

1. Válaszolj a kérdésekre! Színezd ki sárgára a helyes válaszok előtti kis 

csillagokat!                   10/ 
 
 Mikor van karácsony? 

december 6.   december 24.   december 25.  

 Mit ünnepelünk karácsonykor? 

A megváltó születését.     A téli napfordulót.  A Mikulás eljövetelét. 

 Hol született Jézus?  

Názáretben    Betlehemben  Jeruzsálemben 

 Miért kellett Jézusnak egy istállóban születnie?  

Mert ott jó meleg volt. Minden szállás foglalt volt. Mária így akarta. 

 Kik látogatták meg a született Jézust?  

A rokonai.  A falubeli emberek.  A pásztorok. 

 Hogy hívják a napkeleti bölcseket? 

Boldizsár, Gáspár,Menyhért                       Gáspár, Menyhért, Bertalan         

                                      Gáspár, Márton, Boldizsár 

 Mit vittek ajándékba a napkeleti bölcsek? 

aranyat,marhát,tömjént          aranyat,mirhát, tömjént         kenyeret,sajtot,túrót. 

 Miért mentek a napkeleti bölcsek Jézushoz?  

 Kíváncsiságból.             Meg akarták ölni.           Hódolatukat fejezzék ki. 

 Ki volt a király Jézus születésekor? 

Heródes     István   Augusztus 

 Kik Jézus nagyszülei? 

Szűz Mária és Szent József  Szent Anna és Joachim          Anna és Simeon 
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2. Ki mondta? Kösd össze a mondatokat a személyekkel! Vonalzót használj! 4/ 

Gábriel    Miképpen lesz ez? 

Mária     Láttuk csillagát napkeleten. 

bölcsek    Menjünk Betlehembe, hadd lássuk!

 pásztorok    Isten fiának fogják hívni.  

 
3. Ki vagy kik vagyunk?         10/ 

 
a. Nekünk jelentette elsőnek az angyal,  

hogy Jézus megszületett.  
 

b. Féltékeny voltam az újszülött gyermekre,  

ezért meg akartam öletni. 
 

c. Megjelent álmomban egy angyal és közölte, 

hogy vigyem el a családomat,  

mert veszély fenyegeti őket. 
 

d. Mikor megtudtam, hogy gyermekem lesz, 

 megnémultam.  
 

e. Mária meglátogatott, hogy segítsen,  

amíg gyermeket várok. 

 

4. Számozással tedd sorrendbe az eseményeket!     10/ 

_____Gábriel angyal figyelmeztette Józsefet. 

_____Gábriel angyal megjelent Máriának. 

_____A Szent család Egyiptomba menekült.  

_____A bölcsek köszöntötték a kis Jézust.  

_____József és Mária szállást keresett. 

_____Megszületett a kis Jézus. 
 

    Mit ábrázol a kép? Az előző feladat megfelelő sorszámát írd be a kis négyzetbe! 

 
 

 

 

 

 

 

5. A gyerekek Jézus születéséről írtak. Sajnos az írás egy része megsérült, egy 

mondat szinte olvashatatlan. Próbáld elolvasni, majd írd le helyesen! 3/ 

  
___________________________________________________________________ 

 



3 

 

  

6. Fejtsd meg a rejtvényt! A megfejtés hogyan köthető Jézus születéséhez? Írd le 

egy mondattal!         10/ 
 
Meghatározások: 

1. Őket figyelmeztette álmukban Isten. 

2. Szűz Mária férje 

3. Az egyik ajándék, amit a bölcsek hoztak. 

4. Ebben a faluban találták meg a bölcsek Jézust. 

5. Ebből az irányból jöttek a bölcsek. 

6. A másik ajándék, amit a bölcsek hoztak. 

7. Ezt akarta tenni Heródes Jézussal. 

 

   Megfejtés:_____________________ 

___________________________________________________________________ 

       7.  Képes kakukktojás. Húzd át azt a képet, amelyik nem illik a sorba!                  6/ 
 

 

  

 

 

 

 

 
  
  Választásodat indokold meg! 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

     

 

 

Választásodat indokold meg! 
 
__________________________________________________________________________ 

  

 

 


