
 

Kiskarácsony mintafeladatok                                   1. 

 

Mintafeladat válogatás 

 

1. osztály 

József Attila: Betlehemi királyok 

Hallgassátok meg a megzenésített verset, majd színezzétek ki a képet a videó 
segítségével! A képre írjátok rá a három király nevét! 

József Attila - Kormorán: Betlehemi királyok  
https://youtu.be/W-rd2ET59N8  

 

 

  

https://youtu.be/W-rd2ET59N8
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Betűrejtvény 

Oldjátok meg a betűrejtvényt! Keressétek ki a nagybetűket a sorokban, és csak 
azokat írjátok le! Rajzoljatok egy olyan karácsonyi képet, amely illik ezekhez a 
szavakhoz!  

 

klrrtrerTllldfjdasÉlLasdsdfAfsdjtghPdfsdgsdrfÓ 

_____________________________ 

fdfgsdfgnalAgfhfgdhJfgfhjgjÁqwerztzupNgdfjsDégÉfvgsdfgsdpK 

____________________________  

lfjgpertKasorueiawoAklhgéháűmRweprujcvnbalÁhaidhoafuoafuaCSooobgiuOe
dzdawudzNY 

___________________________ 

audfaosduAaifgdaspfipDőifapqaVorfőeoEaőfiaőfNapruiqawpT 

____________________________ 

GYrterupwpearfEőafoőaotfRíőiapsdfiasőTYgtspfhisfhipA 

____________________________  

 

Donászy Magda: Hóember 

A tél egyik kedves szereplőjére ismerhettek rá Donászy Magda versében. Álló 
zöld egyenessel tagoljátok szavakra a sorokat! Végül készítsetek külön lapra 
egy rajzot a vers alapján! 

hóemberünkottpipázott 

abodzáskertmellett. 

tegnapelőttúgymeghízott, 

hogyjobbansekellett. 
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pirosalmavoltaszája, 

szemevöröshagyma. 

csúcsosodópaprikaorr 

deresedettrajta. 

kobakjárajancsigyerek 

pávánktolláttűzte, 

mégisrozzantseprűjére 

voltigazánbüszke. 

 

Karácsonyi ételek 

Tegyetek egy zöld x-et a karácsonyi finomságok mellé a képek jobb oldalán! 
Karikázzátok be lilával azt az ételt, amit a farsangi időszakban eszünk! 
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Egyéni munka: 

Ezt a feladatot minden versenyző egyénileg készíti el. A neveteket írjátok rá 
munkátokra! Figyeljetek a külalakra, a helyesírásra!  

Külön lapra dolgozzatok! 
 

Készíts saját kezűleg egy karácsonyi képeslapot! 

- A képeslap kinyitható formájú legyen, melyen kívül egy általad készített 
kép szerepeljen! 

- A képeslap belsejébe írd a következőt! 
BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK! 

- A képeslapot írd alá! 
- A képeslapra rajzolhatsz vagy ragaszthatsz képet, de munkád legyen 

igényes és kreatív! 

 

Projektmunka: 

Ezt a feladatot mindig közösen oldjátok meg, az instrukciókat követve! Mindenki 
vegye ki a részét a megoldásban! Ügyeljetek munkátok külalakjára! A mellékletekre 

mindig írjátok rá neveteket! 
 

Karácsonyi műsorunk címmel készítsetek nekünk egy 5-8 perces 
karácsonyi előadást! 
 

• A műsorban mindegyik csapattag szerepeljen külön-külön és 
közösen is! 

• Az előadásban szerepeljen legalább egy télapós és egy karácsonyi 
vers, valamint egy karácsonyi dal is! 

• A verseket és dalokat bárhogyan feloszthatjátok egymás között! 

• Alkalomhoz illő ruhában szerepeljetek, és a díszlet sugározza a 
karácsonyi hangulatot!  

• Kérjétek meg segítőtöket, hogy vegye fel a műsort és a videót 
küldjétek be szerkesztőségünkbe!  
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2. osztály 

 

Díszítsünk fenyőfát!  

Díszítsétek fel a fát! Milyen díszek hiányoznak a fáról? Megtudjátok, ha a képek 
alatt lévő magánhangzókat kiegészítitek a hiányzó mássalhangzókkal! 
Színezzétek ki a fenyőfát! A kettős betűk egy vonalra kerülnek. 

 

 

 

 

    ü __ e __ __ ö __ __   a __ __ a __ __ a __ 

 

 

 

 

    __ i __ __ a __ __ ó__ ó  __ e __ ő __ ú __ 

  

 

 

 

    __ a __ o __ __u__ o __  __ é __ __ ű __ é __ 
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Berg Judit: A zöldlábú angyal  
 
Berg Judit meséjéből megtudhatjátok, 
hogy csodák igenis vannak! Különösen, 
ha a szívünket is használjuk, hogy 
meglássuk őket.  
Látogassatok el egy könyvtárba, és 
olvassátok el a fenti mesét, amelyet az 
Elveszett lények boltja című 
antológiában találtok!  
Húzzátok alá az igaz állítást zöld 
ceruzával! Lesz olyan pont, ahol több 
igaz állítást is találtok.  
 
 

 
1. Ciska  
a. óvodás b. nagyfiú c. Janka testvére  
2. Azért volt talán a Mikuláson tornacipő,  
a. mert elfelejtette felvenni a csizmáját  
b. mert a csizmáját cipészhez kellett vinni  
c. mert egy fiatalabb barátját küldte maga helyett  
 
3. A nagymamája azt állította, hogy karácsony napján a Jézuska segítője egy  
a. zöldlábú manó b. zöldszárnyú angyal c. zöldlábú angyal  
 
4. Az angyalok többsége a nagymama szerint  
a. rózsaszín harisnyában jár lakkcipővel  
b. fehér harisnyában vagy mezítláb jár  
c. kék harisnyában jár  
 
5. Ciska kapott ajándékba  
a. egy plüssdínót b. egy dínós könyvet c. egy filctollkészletet  
 
6. Ciska úgy döntött, hogy  
a. levelet ír a zöld lábú angyalnak  
b. levelet ír a Jézuskának másodszor is  
c. próbára teszi a zöld lábú angyalt  
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7. Ciska megkérte a zöldlábú angyalt, hogy  
a. hozzon neki egy plüssdínót  
b. írjon neki egy levelet  
c. személyesen látogasson el hozzá  
 
8. A család az ajándékok kibontása előtt  
a. karácsonyi dalokat énekelt  
b. elment misére  
c. boldog ünnepeket kívánt egymásnak  
 
9. Ciska egy apró csomagban  
a. aranytollat talált  
b. egy zöld angyaltollat talált  
c. egy aranycsengőt talált  
 
10.Ciska  
a. levelet írt a zöldlábú angyalnak  
b. a szívében üzent a zöldlábú angyalnak  
c. a nagymamájával üzent a zöldlábú angyalnak 
 
 
Karácsonyi ital készítése 
 
Készítsétek el közösen az alábbi finom ünnepi italt! Mindenképpen kérjétek a 
munkához felnőtt segítségét! 
 
Hozzávalók: 

• almalé 
• méz vagy cukor 
• citrom és/vagy narancshéj 
• fűszerek: ezek közül válasszatok: fahéj, szegfűszeg, ánizs, kardamom, koriander 

Vagy találjatok ki ti olyan fűszereket, amely illik egy ünnepi italhoz. Almalé helyett 
használhattok teát is! 
 
Tegyétek az almalevet a narancs/citromhéjjal és az általatok választott fűszerekkel 
egy főzőedénybe, hevítsétek fel, majd hűtsétek ki, hogy kellemesen iható legyen! 
Írjátok le, ti milyen hozzávalókat használtatok! 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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Kinek mi volt a feladata a készítés közben? Írjatok egyszerű mondatokat! 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Segítőtök készítsen egy képet a munkáról! Ezt ragasszátok be ide! 
 
 

 
 

Egyéni munka: 

Ezt a feladatot minden versenyző egyénileg készíti el. A neveteket írjátok rá 
munkátokra! Figyeljetek a külalakra, a helyesírásra!  

Külön lapra dolgozzatok! 
 

Készíts és írj egy karácsonyi üdvözlőlapot legjobb barátodnak! 
Kinyitható képeslapot készíts! Belül szólítsd meg, majd írj egy 1-2 mondatos 
karácsonyi üdvözletet! A végén írd alá a lapot! 
Amikor elkészültél, tedd be egy borítékba, és címezd is meg a borítékot úgy, 
hogy az előlapra ráírod barátod keresztnevét, a hátlapra pedig a tiedet! 
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Projektmunka: 
 

Ezt a feladatot mindig közösen oldjátok meg, az instrukciókat követve! 
Mindenki vegye ki a részét a megoldásban! Ügyeljetek munkátok külalakjára! A 

mellékletekre mindig írjátok rá neveteket! 
 
Díszítsük közösen a karácsonyfát! 
 
Osztályotok karácsonyfájára készítsetek karácsonyfadíszeket saját kezűleg! 
Összesen 5 díszt kell elkészíteni. Fontos, hogy az öt dísz valamiben közös 
legyen! Dolgozzatok végig együtt és a munkafolyamatról segítőtök készítsen 
fotókat! 
A végén fotózzátok le az 5 díszt és a munkátokat ábrázoló fotókkal együtt 
küldjétek el nekünk e-mailben! 

 
 

3. osztály 
 

Dsida Jenő - Itt van a szép karácsony 

Olvassátok el a verset!  Meg is hallgathatjátok megzenésített formában.  

https://www.youtube.com/watch?v=rO8qg_bq8og 

 

Itt van a szép, víg karácsony,  
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?  
 
Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága,  
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.  
 
Jó gyermekek mind örülnek,  
kályha mellett körben ülnek,  
aranymese, áhitat 
minden szívet átitat.  
 

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép,  
de énekük csudaszép.  
 
Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 

https://www.youtube.com/watch?v=rO8qg_bq8og
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a. Mit jelentenek az alábbi szavak? Magyarázzátok meg egy-egy mondatban 
ezeket!   

csemege: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
áhitat: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
átitat: : ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
pásztorjátszók: : 
_____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
kántálva: : ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b. Válasszátok ki a kedvenc versszakotokat és rajzoljátok le egy külön lapra! 

Írjatok a rajz köré legalább 3 szót ebből a versszakból!   
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Keresztrejtvény 

 
Oldjátok meg a keresztrejtvényt! Ha helyesen válaszoltok, a vastagon 
szedett oszlop egy karácsonyi népi játék elnevezését rejti. Egy négyzetbe 
egy betű kerül. 

1) Karácsonyi, rúd alakú töltött sütemény  
2) Fehérré varázsolja a tájat 
3) Az ünnepi asztal dísze. számos színben, illattal, formában vásárolható 
4) Istentisztelet vagy mise helyszíne 
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5) Örökzöld fa 
6) Ennyien voltak a királyok 
7) Az ajándékdoboz rejti 
8) Jézus édesanyja 
9) A karácsony ennek az ünnepe is 
10)  A fenyőfára kerül 
11)  Karácsonyi édes süti 
12)  A királyok vezetője 

 

  

 

Megfejtés: _______________________________________________ 
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Egyéni munka 3. osztály 

 
Minden csapattag készít egy egyoldalas beszámolót: Ajándék elképzeléseim 
a családom tagjainak címmel, ahol rajzos formában elmeséli nekünk, 
milyen ajándékokat fog készíteni vagy venni családtagjainak.   

Ezt a feladatot minden csapattag önállóan készítse el! 

 

 

 

Projektmunka 3. osztály 

Olvassátok el Móra Ferenc egyik legkedvesebb, legszívhezszólóbb verses 
meséjét A didergő királyt!  Készítsetek egy képregényszerű tablót a mese 
felhasználásával! Munkátok 2 A/4-es oldal vagy egy A/3-as oldal terjedelmű 
legyen. Rajzoljatok, ragasszatok és írjatok ki idézeteket a meséből!  
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4. osztály 
 

AZ ADVENTI NAPTÁR KITALÁLÓJA 
 

 
 

Adventi naptárat már hetekkel karácsony előtt mindenfelé vásárolhatunk. A 
préselt ajtócskák mögött kis csokoládéból készült meglepetések várnak a 
kíváncsi "édesszájúakra". Más adventi naptárak fából készült kis dobozokból 
állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó 
vagy csomagocska van a naptárban, hogy december minden napjára jusson egy 
ajándék szentestéig.  
Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, hogy kisfia 
minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: "Hányat kell még aludnunk, hogy 
megjöjjön a Jézuska?" Egy nap fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, 
mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia mindennap lecsippenthetett egyet. A 
kisfiúból idővel felnőtt lett.  
Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy más 
gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi 
naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora 
foglalkozott adventi naptárak készítésével. Gerhard Lang, az adventi naptárak 
atyja 1974-ben hunyt el Münchenben, igen idős korában. 
Olvassátok el a szöveget az adventi naptár történetéről, és válaszoljatok a 
kérdésekre egész mondattal! 
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Általában mit rejtenek az ablakocskák az adventi naptárban? 
_______________________________________________________________ 
Hány ajtócska található az adventi naptáron? 
_______________________________________________________________ 
Kinek jutott először eszébe adventi naptárat készíteni? Miért? 
 _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Hogy hívták a kisfiút? 
_______________________________________________________________ 
Mit tett ez a kisfiú nagykorában? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

Kinek a nevéhez fűződnek az alábbi események? Párosítsátok a számokhoz a 
megfelelő betűt!  

 

1. Assisi Szent Ferenc 
2. Luther Márton 
3. Podmaniczky Frigyes 
4. V. Gyula pápa 
5. Johann Hinrich Wichern 

 
A. Jézus születését az ő idejében kezdték ünnepelni. 
B. A „betlehem” állításának szokása hozzá fűződik. 
C. Az első karácsonyfa állítója. 
D. Magyarországon ő állított 1826-ban karácsonyfát. 
E. Az első adventi koszorú megalkotója. 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 

     

 
  



 

Kiskarácsony mintafeladatok                                   15. 

 
 

Friedrich Wilhelm Kritzinger: Édesebben szól a harang  
 
A versben megváltoztattunk néhány szót. Keressétek a rokon értelmű 
párjukat! 
Írjátok le a helytelenül használt szavakat a versben használtakkal! 
 
Friedrich Wilhelm Kritzinger: Édesebben szól a harang 
 
Édesebben zeng a csengő 
szent Karácsony éjszakáján. 
Békességről szól a(z) dal 
az angyalok kicsi ajkán. 
És a(z) égből szerteárad 
s a szívünkben is megszólal 
a szeretet és a(z) boldogság, 
keveredve csengőszóval! 
 
 
____________________________ - ________________________________  

____________________________ - ________________________________  

____________________________ - ________________________________  

____________________________ - ________________________________  

____________________________ - ________________________________ 

____________________________ - ________________________________ 
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Egyéni munka 4. osztály 
 

Ezt a feladatot minden versenyző egyénileg készíti el.  
A neveteket írjátok rá munkátokra! Figyeljetek a külalakra, a helyesírásra! 

Külön lapra dolgozzatok! 
 

• Legkedvesebb karácsonyi emlékem címmel írj egy 12-15 soros 
fogalmazást! 

• Munkádat illusztráld is!  

 
 

Projektmunka 4. osztály 
 

Ezt a feladatot mindig közösen oldjátok meg, az instrukciókat követve! Mindenki 
vegye ki a részét a megoldásban! Ügyeljetek munkátok külalakjára! A mellékletekre 

mindig írjátok rá neveteket! 

Adventi koszorú készítése 

 

Ráhangolódásként hallgassátok meg az alábbi dalt, amely az adventi 
készülődésről szól!  

Advent - Fülemüle Zenekar - ADVENTI DAL gyerekeknek 

https://www.youtube.com/watch?v=qM_WifsSKSs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qM_WifsSKSs
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Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus 
lelkész készítette el egy árvaházban: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg 
karácsonyig. A vasárnapokra fehér, hétköznapokra piros gyertyák jutottak.  

Katolikus kultúrkörben gyakran használnak három lila és egy rózsaszín 
gyertyát. Ma az adventi koszorú díszítése és gyertyáinak színe a divattal együtt, 
évről évre változik. 

Készítsetek Ti is egy adventi koszorút!  

1. Először írjatok listát (ezt mellékeljétek nekünk a feladatlaphoz), milyen 
hozzávalókat szükséges összegyűjteni! Törekedjetek arra, hogy a 
hozzávalókat a természetből, otthonról gyűjtsétek, és ne kelljen 
vásárolni!  

2. Alkossátok meg a koszorút! Segítőtök, tanárotok készítsen fotókat. 
Ezeket egy A/4-es lapra ragasztva küldjétek el nekünk!  

3. Döntsétek el, kinek adjátok a koszorút! Írjátok le egy külön papírra az 
illető nevét, és indokoljátok meg egy-két mondatban, miért éppen rá 
esett a választásotok! 
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