
Mintafeladatok. 
 

1. Egészítsétek ki a hiányos mondatokat! 

 

A karácsonyi ünnepkör az adventtal kezdődik. Néhol kezdetét éjféli harangszóval jelezték, 

ettől kezdve tilos volt minden hangos, zenés szórakozás.  

Újkeletű szokás Szent Miklós püspök napja előtti este a gyermekek megajándékozása. 

Luca- nap a férfiak nekikezdtek a Luca-szék készítéséhez. 

A regősök egy dalban éneklik össze a legényeket és a leányokat, akikről azt tartják, hogy a 

következő farsang után összeházasodnak. 

A karácsonyi ünnepkör zárónapja vízkereszt. Ezen a napon megszentelik a házakat. Az ajtóra 

felírják az évszámot és a háromkirályok nevének kezdőbetűit (20+G+M+B+12). 

Gergely-járás során az iskolák és a tanító számára gyűjtöttek adományt, például: szalonnát, 

tojást, kolbászt…. 

2. Párosítsatok! 

Téltemetés    kakaslövés 

Pünkösd    szalmabábu 

Farsang    tuskóhúzás 

Fehérvasárnap    tűzgyújtás 

Szent Iván nap   udvarlás 

Aprószentek napja   komatálküldés 

Májusfa    vesszőzés 

 

 

Január 6.    gergelyjárás 

Február 3.    vízkereszt  

Március 12.    balázsolás 

Június 24    Luca-nap 

December 28.    Szent Iván nap 

December 13.     Aprószentek napja 

 

4. Keresztrejtvény 

1.  A fiúból lesz, ha felavatják 

2. A lakodalom szertartásmestere 

3. „Adjon …… minden jót, ez új esztendőben” (Ki?) 

4. A hét napjai közül erre esik a húsvét első napja 

5. Barátnőválasztáskor küldik a kiszemelt lánynak 

6. Ebben a városban született Jézus 

7. Az új menyecske hajviselete 

8. A gyerekek kedvenc időtöltése 

9. Táncmulatság – más szóval 

10. Szent Iván napján ugorják át 

11. Húsvét ……. - a locsolás napja 

12. Eljegyzés – más szóval 



 

      fősor       

   1.          

2.             

  3.           

 4.            

   5.          

 6.            

     7.        

     8.        

    9.   l      

     10.        

    11.         

     12.        

 

5. Egészítsétek ki a hiányos mondatokat! 

 

A születést többnyire a bábaasszony vezette. 

Az újszülött úgy válik teljesen a család tagjává, hogy apja átemeli a küszöbön. 

A keresztelés előtt, a rontástól való megóvás miatt csak „Pici, Nemtudomka, Nevenincs” vagy 

más hasonló elnevezésekkel illették. 

Az első fiú az apja, az első leány az anyja nevét örökölte. A matyók szívesen kereszteltették 

gyermekeiket a Mátyás névre. 

A gyermekek játékaikban utánozzák a felnőttek, a mindennapi munka cselekedeteit. 

Hatéves korban már libát, csirkét őriztek. 

A legények a fiúkat 16–18 éves korukban fogadták maguk közé. A felavatandó legényt az 

öregebb legények közül az egyik, mint keresztapa fogadta be a fiút. 

A lányok 14 éves kor után lettek nagylánnyá, régen egy évig vezetőjük a pünkösdi királyné 

volt. 

Fiatalok találkozási alkalmai munkában, vasárnap délutáni sétáláskor, fonóban, táncházakban. 

Abban, hogy kit vegyenek feleségül a vagyoni szempont volt a legfontosabb. 

A vőlegény az eljegyzéskor a menyasszonynak almába szúrva vagy kicifrázott papírba 

csavarva arany- vagy ezüstpénzt adott át. 



7. Képfelismerés Nevezzétek meg a képen látható szokásokat 

 

                                         
 

farsangi kormozás                                  -betlehemezés                                       májusfaállítás 

 

                                                  
 

kiszebábu öltöztetése                                                                         pünkösdi királyné-járás 

 

                 
 

regölés                                             háromkirályozás                              húsvéti locsolás 

                                                  
 

Szent Iváni tűzgyújtás, tűzugrás                                                                   betlehemezés 

 



TOTÓ 

 

1. Miért emelik magasra a pünkösdi kiskirálynét? 

1 Hogy magasra nőjön a kukorica 

2 Hogy magasra nőjön a kender 

X Hogy magasra nőjenek a gyerekek 

 

2. Melyik nem igaz a kiszebábura? 

1 Elássák 

2 Elégetik 

X Vízbe dobják 

 

3. Mi történt a májusfa kidöntésekor? 

1 Elégették, hogy elűzzék a faluból a betegséget 

2 Megcsapkodták, hogy jól teremjenek a gyümölcsfák 

X Táncmulatságot rendeztek 

 

4. Mikor tartották általában a keresztelőt? 

1 Reggel 

2 Délben 

X Este 

 

5. Milyen szerencsétlenség érte a szakácsnét a vőfély verse szerint? 

1 Elvágta az ujját 

2 Leforrázta a karját 

X Elégette a sült húst 

 

6. Hányszor hirdették ki a jegyespárt a templomban? 

1 Kétszer 

2 Háromszor 

X Ötször 

 

7. „………….. jó királyunk” – melyik királyunkat idézi a hidasjáték? 

1 Lengyel László 

2 Mátyás 

X Béla 

 

8. Mibe öltöztetik a kiszét? 

1 Előző évben férjhez ment menyecske ruháiba 

2 A pásztorok subájába 

X Papi ruhába püspöksüveggel 

 



9. Kit vertek végig az utcán megvesszőzve a télkiűzéskor? 

1 Egy hajlott hátú embert 

2 Egy kóbor kutyát 

X Egy rossz gyereket 

 

10. Melyik király arcát kormozzák be, mintha szerecsen lenne? 

1 Gáspár 

2 Menyhért 

X Boldizsár 

 

11.  Kik lehettek régen keresztszülők? 

1 Jegyespárok 

2 Házaspárok 

X Testvérek, közeli rokonok 

 

12. Mikor volt a keresztelés? 

1 A kicsi 2-3 napos korában 

2 2-3 hónapos korában 

X Egyéves korában 

 

13. A nem kívánatos udvarlót jelezték vele 

1 Savanyú bort tettek az asztalra 

2 Levették a szalagot a kalapjáról 

X Kitették a szűrét 

 

13+1. Általában melyik nap járhattak leginkább a legények a lányos házhoz? 

1 Péntek 

2 Szombat 

X Vasárnap 
 


