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HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY 

OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS 
 
 

 
A versenyző neve: Forduló: 

II. 

Osztály: 

3. 

Az iskola kódja: 

Elért pontszám: 

 

Feladási határidő: 

 

2016. január 10. Elérhető pontszám:   

                                  82p. 
 

 

Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek a második fordulónál! Figyelmesen olvass el minden feladatot 

és szöveget! Igyekezz a szöveghűségre a válaszaidnál!  Sok sikert!☺ 

 

1.szöveg 

 

BETLEHEMEZÉS 

 

Egész Magyarország területén ismert szokás a betlehemezés, amelyet manapság 

december 24-én délután játszanak. A népszokás felidézi Jézus születésének 

körülményeit. A Bibliából tudjuk, hogy József várandós feleségével, Máriával elindult 

Betlehembe. Nem találtak szállást, ezért betértek egy istállóba. Ott született meg Jézus, 

a Megváltó. A környéken legeltető pásztoroknak egy angyal vitte meg az örömhírt. A 

pásztorok felkeresték a boldog családot. Hamarosan a három napkeleti király is 

megérkezett. Egy fényes csillag vezette őket a betlehemi jászolhoz. Gáspár, Menyhért 

és Boldizsár gazdag ajándékot hozott a kisdednek és szüleinek. Együtt örvendeztek a 

Megváltó születésének. 

A betlehemezés a fenti bibliai történetet eleveníti meg. Kezdetben férfiak 

játszották a templomban. Később angyalnak, pásztornak, királynak öltözött kisfiúk 

napokon keresztül járták a falut, hogy köszöntésükkel előkészítsék a családok ünnepi 

hangulatát. A betlehemi játék befejezése után elmondták jókívánságaikat a háziaknak, 

akik megajándékozták őket. 

A játék fontos kelléke volt a betlehem, amit fából készítettek. Az elől nyitott láda 

az istálló belsejét ábrázolta. A jászolban feküdt az agyagból megformált vagy fából 

kifaragott Kisjézus a szülei és az állatok körében. 

A betlehemező gyerekek kifordított bundát terítettek a vállukra, nagy bajuszt 

ragasztottak, fejükön kucsmát viseltek, a három király pedig palástot és koronát hordott. 

Mindannyian kötött szöveget mondtak, amely apáról fiúra öröklődött. 
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1. A szöveg vázlatpontjai összekeveredtek. Írd le őket helyes sorrendbe! (4p.) 
 

A betlehemi játék.   __________________________________ 

A betlehem.                                ___________________________________ 

A betlehemi gyerekek öltözéke.        ________________________________ 

Jézus születése.                     ________________________________________ 

2. Kösd össze az összetartozó szavakat és szókapcsolatokat különböző 

színekkel! (5p.) 

 

Jézus     Jézus anyja 

Gáspár     napkeleti királyok 

József     a Megváltó 

Menyhért     Mária férje 

Boldizsár     kisded 

Mária 

 

3. Válaszolj röviden a következő kérdésekre! (8p.) 

Hol adták elő a férfiak a betlehemi játékot?  

 

_____________________________________________________ 

Minek öltöztek a kisfiúk? 

 

_______________________________________________________ 

Mit készítettek elő köszöntésükkel? 

 

________________________________________________________ 

Hogyan hálálták meg a háziak a jókívánságokat? 

 

________________________________________________________  
 

4. Keretezd be ami nem illik a mondatba!( 2p.) 

                betlehem 

             A játék kelléke                                      volt.                                             

                     jászol 
 

    állatokat  

 A nyitott láda az           ábrázolta. 

    istálló belsejét 
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5. Húzd alá milyen jelmezt nem viseltek a betlehemező gyerekek!(10p.) 
 

kucsma kalap         pulóver kendő  korona bajusz 

paróka kifordított bunda  palást  álarc 

 

6. Egészítsd ki a mondatokat! (11p.) 

Ismert szokás a ________________________, amelyet manapság 

______________________ 

délután játszanak. Ez a ________________________ Jézus születésének körülményeit 

idézi fel. Jézus egy ______________________ született meg. Először a 

_____________________, majd a három _____________________ érkezett meg. Az 

_______________________, pásztornak, __________________________ öltözött 

kisfiúk napokon keresztül járták a falut. A betlehemet ____________________ 

készítették. A Kisjézust ______________________ fektették. 

 

2.feladat 

 

 

Mindig máson töri a fejét 

 

Írisznek mostanában mindig figyelmeztetnie kellett Lalát valamiért. Míg fia pici 

volt, csupa öröm volt találkoznia Omikronnal, a tündérek nevelőjével, csak jót hallott a 

gyermekéről; ám ahogy Lala nőtt, Omikron arca egyre felhősebb lett, valahányszor a 

királynőt meglátta. Tanul a fiú – mondta Omikron – tanul az, nem vét az senkinek, 

egyszerűen csak más, mint a többi. 
 

1. Mit tudtál meg a szereplőkről a rövid részlet alapján? Válaszd ki a hamis 

állítást, karikázd be az előtte álló betűt! (6p.) 

 

Írisz  

a) Lala papája 

b) királynő, akinek Lala a férje 

c) királynő, akinek Lala a fia 

 

Lala 

a) egy tündérkislány 

b) Írisz fia 

c)egy rossz gyerek 
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Omikron 

a) Lala barátja 

b) Lala nevelője 

c) nem tündéreket nevel 

 

2. Mit tudtál meg a szereplőkről a részlet alapján? Kinek a kicsodája? Egészítsd ki 

a hiányos mondatokat az alábbi szavakkal! (8p.) 
 

fia, nevelője, tanítványa, édesanyja 

 

Lala________________________________Omikronnak. 

Lala________________________________Omikron. 

Omikron_____________________________Lalának. 

Omikron_____________________________Lala. 

Írisz________________________________Lalának. 

Írisz________________________________Lala. 

Lala________________________________Írisz. 

Lala________________________________Írisznek. 

 

 

3. a, Írd le más szóval a szöveg szerint!(10p.) 
 

   minap: ____________ 

 

   borúsabb: _______________ 

 

   rászólnia: _________________ 

 

   árt: _____________ 

 

    okul: _____________ 

 

b,  Állítsd időrendi sorrendbe a szavakat! 
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3. feladat 

 

Kányádi Sándor: Madáretető 

 
___Csettegess, rigóm, járd a kerteket                        ___Terítve már patyolat abroszom, 

Jöjjetek csókák, varjak, verebek:                                      kenyeremet elétek morzsolom. 

Vendégül látok minden itt maradt                                    Nem várok érte, nem kell félnetek, 

Velünk telelő madarat.                                                     Ordas télben ujjongó éneket. 

 

___Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok,                     ___Cinkék, cinegék, feketerigók, 

Akkor zendüljön a ti hangotok,                                          megosztom veletek e fél cipót, 

hírrel hirdetve, hogy az emberek                                        megosztom az én olyan-amilyen 

Télen se voltak embertelenek.                                            Éneken-szerzett kenyerem. 

 

1. Számozással állítsd helyes sorrendbe a versszakokat!(4p.) 

 

2. Írd le, hogyan mondja a költő a versben? (5p.) 
 

Fehér terítőm:_________________________________________________________ 

Nagy hidegben:_________________________________________________________ 

Nektek szánom:________________________________________________________ 

Adok belőle:___________________________________________________________ 

Elújságolva:___________________________________________________________ 

3. Karikázd be kékkel, melyik két évszak nem kapcsolódik a vershez?(2p.) 

 

ősz,         tél,          nyár,       tavasz 

4. Írd ki a versből a madarakat betűrendben! (7p.) 
 

 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

Áldott Ünnepeket Kívánok!  


