
Karácsony havi fejtörő – 2022 

Kedves gyerekek! 

Idei ünnepváró feladatsorunkat úgy állítottuk össze, hogy egyben új könyveinket is ajánljuk a figyelmetekbe. Ezeket a 
könyveket könyvtárunkból ki is tudjátok kölcsönözni. A feladatsor honlapunkról (konyvtarhatvan.hu) és facebook 
oldalunkról letölthető, nyomtatható, illetve a gyermekkönyvtárból is beszerezhető.  
A megoldást 2022. december 14-ig kérjük leadni az Ady Endre Könyvtárban (Hatvan, Kossuth tér 3.), vagy 
elektronikus formában (gyermekkonyvtar@konyvtarhatvan.hu). A díjazottak névsorát a fent említett oldalakon 
tesszük közzé. A jutalmak átvételére 2022. december 16-tól intézményünk nyitvatartási idejében lesz lehetőség.  
Jó böngészést, jó olvasást kívánunk! 

Neved:…………………………………………………………………………….. Iskolád:……………………………………………………………………………… 

Elérhetőséged:………………………………………………………………… Osztályod:…………………….…………………………………………………… 

1. Miért vagyok gyerek? Vagány versek iskolásoknak 
 
Ebben a kötetben kiváló magyar klasszikus szerzők és zseniális kortárs költők tollából 
olvashatunk hol könnyedebb, hol komolyabb hangvételű verseket - többek között a 
barátságról, a családról, az állatokról, az évszakokról, és persze a képzelet különös, 
néha közeli, máskor távoli tájairól. 

 

 

Egészítsd ki Szabó T. Anna: Hóhullásban című versének hiányos sorait az alább felsorolt szavakkal: 
búza, dideregne, felhő, hó, kavarog, muzsikál, Szentendrét, takarónak 

Hóhullásban    Belepik az utcát,   Csend van, csend van, 
sok pihe hull,    a tereket, a várost,   semmi se moccan, 
egy pihe sem    …………………….. és   ág sem roppan, 
lesz így egyedül.   Budafok-Várost.   cipő se koppan. 

Egyedül nem jön,   Belepik a ligetet,   Nyugszik és alszik 
nincsen kedve:   belepik a szigetet,   a tér, meg a táj, 
egyedül a hópihe   összefogózva    csak a hó, csak a hó, 
csak ………………..   már nem didereg,   csak a hó …………………… 

Egymaga nem jön,   már nem fázik  
százan jönnek,   a sok pihe csillag, 
……………… a sok pihe,   tollpuha paplana 
hullanak, esnek,   csillog-villog. 

kavarog százezer,   Alszik alatta 
hull millió,    a rét meg az erdő, 
perdül és táncol   könnyű a dunna, 
és kanyarog a ……….   pihepuha …………………. 

A földre leérve   Alszik a föld 
összefogóznak,   és a földben a ………………., 
tolldunnának,    hótakaróját 
lágy ………………….   magára húzza. 



2. Erdei mesék minden évszakra (4 évszak - 4 mese) (Anita Loughrey) 
 

Utazd be a tavat Békával, aki egy nyári napon új otthont keres magának, 
tudd meg Mókustól, miért hullatják le lombjukat a fák ősszel, kövesd a téli 
nyomokat Rókával, és találd meg Nyuszival a tökéletes tavaszi ajándékot! 
Az évszakok változásáról, a barátság és a család fontosságáról szóló négy 
mese mellett a kötet tavaszi, nyári, őszi, téli szórakozásokhoz is ötleteket 
ad, a természet világával való ismerkedést pedig az évszakok jellemzőihez 
kapcsolódó rövid magyarázatok segítik. 
 
 
 

 

 
A Róka felfedezőútja című mesében Róka 
keresi barátait a havas erdőben. Segíts 
neki megtalálni elveszettnek hitt társait! 
Melyik nyom kihez tartozik?  
Kösd össze az állat képét a lábnyomával! 
 

               

 

          

 

 

3. Mi ketten; Mesék a barátságról (Michael Engler Joelle Tourlonias) 

Tudod, kik a legeslegjobb barátok az erdőben? Mi ketten: a nyúl meg a sün. A 
barátságunk szívmelengető, mint a kakaó, édes, mint a méz, és hatalmas, mint 
a kék ég felettünk. Minden nehézség dacára kitartunk egymás mellett. Jöhet 
téli álom, egy új bújócskabajnok erdőlakó, két gyanús idegen vagy akár egy 
csúnya megfázás - a lényeg, hogy mi ketten örökké ott vagyunk egymásnak.  

 
Michael Engler, a népszerű német meseíró négy meghatóan szép 
állattörténetét Joëlle Tourlonias tüneményes rajzai teszik még szerethetőbbé. 
 

 



Kis erdőjárók kézikönyve (Kris Hirschmann) 

Vár téged az erdő!  
 
Legyen tavasz, nyár, ősz vagy tél, a természetet megismerni bármikor jó 
szórakozás. Kelj útra, és fedezd fel az erdőt! Mit látsz? Milyen hangokat hallasz? 
Milyen illatokat érzel? Ebből a könyvből alaposan megismerheted az erdő állat- 
és növényvilágát mind a négy évszakban.  

 

  

 

 

Mindkét könyv mesél olyan állatokról, melyek téli álmot alszanak.  
Mely állatokról lehet szó, keresd ki a nevüket - 7db - a betűhálóban (vízszintesen, függőlegesen, átlósan)! 

O M S R A M I 

D E N E V É R 

Ú D S Ó G H A 

Ü V E Ü L I K 

S E B E N T É 

H A N G Y A B 

E B Ó Y G Í K 
 

 

 

 

 

4. A fázóművész (Lázár Ervin) 
Miért ülteti el Tupakka, a vérlázítóan mosolygó manó a gondosan becsomagolt, 
rejtélyes kavicsot? Hogyan képes Kaltzimnói Jeges Diderik, a híres fázóművész 
agydurrantó kánikulában is dideregni? És mi történik, amikor a náthától rettegő Hapci 
király eltüsszenti magát?  
 
A Százpettyes katica párjának tekinthető könyvben a válogató-szerkesztő, Dávid Ádám 
ezúttal is egymás mellett szerepeltet klasszikussá vált és kevésbé ismert meséket, 
valamint olyan írásokat, amelyek eddig csak novelláskötetekben láttak napvilágot.  
 
Lázár Ervin fantáziavilágában a négy évszak összes titka feltárul. 



  

Olvasd el Lázár Ervin: A másik Télapó című meséjét!  
(megtalálod a könyvet könyvtárunkban,  
vagy elolvashatod a következő oldalon: https://mesenapok.hu/lazar-ervin-a-masik-telapo/ ) 
 

Melyik zsebéből mit varázsolt a kisfiú?  

 

dér________     rőzsetűz________ 

 

hideg, téli szelek________  zúzmaranéni________ 

 

téli csillagok_________   jég meg hó________ 

 

 

 

 

5. Mandulka és a karácsonyvár (Rutkai Bori) 

Pókfüttyfalván beköszöntött a tél. Borsó és Tóbiás, a két manógyerek lelkesen várja a 
karácsonyt. Mandulka, a manóanyó gombaházikójában sertepertélnek naphosszat, segítenek 
sütni-főzni, lucabúzát ültetni és képeslapot festeni. Készülődés közben pedig minden mesévé 
válik, míg odakinn sűrű pelyhekben csak hull és hull a csillogó, puha hó!  
 
Rutkai Bori mesekönyvének világa ismerős és mégis összetéveszthetetlenül egyedi: játékos és 
mély, vicces és lélekkel teli. Nincsenek gonoszok, csak kalandok és jóbarátok. Jó belebújni, 
mint zimankós időben egy horgolt manósapkába.  

A könyvet a szerző illusztrációi díszítik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lajos bácsi a Szirmos-szigeti állatokkal együtt Adventi tánckalendáriumot készített.  A kalendárium úgy készült, hogy 
nap mint nap kitaláltak egy-egy táncmozdulatot és karácsonyestére összeállt belőle egy előadás.  
Az alábbi betűlabirintusban az adventi tánckalendárium utolsó 7 napjának sorait rejtettük el.  
Hogyan szól a dal vége? (Segítségként az interneten meghallgathatjátok az Adventi tánckalendárium című dalt a 
Rutkai Bori Banda előadásában!) 

 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



6. Szederberek összes meséje (Jill Barklem) 

Szederberek egereinek történetei először negyven évvel ezelőtt jelentek meg. Azóta ezek 
a csodálatos mesék bejárták a világot és most végre Magyarországra is megérkeztek. 
Kicsiknek és nagyoknak is hatalmas öröm bekukkantani Jill Barklem miniatűr, elragadó 
világába, hosszan elidőzni a részletgazdag képeken és együtt izgulni a szereplőkkel 
kalandjaik során.  

Nyolc varázslatos történet a szerző előszavával végre magyarul is! 

 

 

 

Szederberek lakói is készülnek a 
karácsonyra, egészen pontosan a Téli bálra. 
Sütnek főznek, finomabbnál-finomabb 
étkeket készítenek az ünnepre. Lesz ott 
puding, levesek, vadalma és még sok-sok 
finomság. 

 

 

Az alábbi keresztrejtvényben hagyományos karácsonyi ételek neveit rejtettük el. A számozott betűket a megfelelő 
sorrendbe téve az egyik legkedveltebb karácsonyi édesség nevét kapod. Mi ez az édesség? 

_______________________________________ 

 

 



7. Hagyományos mesterségek mindentudója (Illés Andrea) 

Téged hogy hívnak? Csak nem Kovácsnak, Bognárnak, Fazekasnak, esetleg 
Tímárnak? Tudod-e, hogy mit jelent a családneved? Tudod-e, hogy talán épp az 
üknagypapád üknagypapája azt a foglalkozást űzte, ami megőrződött a 
családnevedben? Mert a vezetéknév sok esetben őrzi a családunk múltját - de ha 
nem is, mindenképpen érdekes, mit és hogyan csináltak a régen élt emberek. Mivel 
foglalkozott a lócsiszár, mivel a felcser, a bakter, a gátőr, a gombkötő, a csősz? Hát, 
elég fura dolgokkal, az biztos!  
 
És persze ott vannak a "vicces" mesterségek! A kötetből sok érdekességet 
megtudhatsz a régi és hagyományos foglalkozásokról! És olyan izgi kérdésekre is 
választ kaphatsz, mint hogy: Iszik-e a kefekötő? Miért gyűjt piócákat a piócagyűjtő? 
Vajon mosógépben mossa az aranyat az aranymosó? Autót akar-e lestoppolni a 

műstoppoló? Miért csiszolja a lovat a lócsiszár? Hogyan lehet befoltozni az üstöt? Miért fújja az üveget az üvegfúvó? 
Milyen szemeket szed fel a szemfelszedő? Miért kell a lakcímet festeni? Miben vájkál a vájár? Szomorú-e a komorna? 
Üti-e a szódás a lovát? Szerencsét hoz-e a kéményseprő? Tud-e repülni a szitakötő? Miért kötik a gombot? Vajon a 
gyorsan író, az már gyorsíró?  
 
Melyik mesterséget űző személlyel hoz szerencsét a találkozás az év utolsó napján, szilveszterkor?  

Mit mondtak és közben mit tettek ilyenkor az emberek? 

 

 
8. Készíts illusztrációt Csukás István: A karácsonyfát meghoztuk című verséhez! 

Fehér havon fut a szán, fut a szán,   Medve mögé hóember, hóember 
ez ám a jó igazán, igazán!    kapaszkodik örömmel, körömmel. 
A szánkómra felülök, felülök,    Repülj szánkó a havon, a havon, 
hegyen-völgyön repülök, repülök.   Ez ám a nagy vigalom, vigalom! 

A szánkómra egy nyúl ül, egy nyúl ül,  Mögé csücsül egy fenyő, egy fenyő, 
hogy ne legyek egyedül, egyedül.   a szánkómnak szárnya nő, szárnya nő. 
Repülj szánkó a havon, a havon,   Repülj szánkó a havon, a havon, 
Ez ám a nagy vigalom, vigalom!   Ez ám a nagy vigalom, vigalom! 

A nyúl mögé róka ül, róka ül,    Hazaérve hahóztunk, így szóltunk: 
hogy ne legyünk egyedül, egyedül.   a Karácsonyfát meghoztuk, meghoztuk! 
Repülj szánkó a havon, a havon,   Földíszítjük estére, estére, 
Ez ám a nagy vigalom, vigalom!   s leülünk a tövébe, tövébe! 

Róka mögé egy medve, egy medve, 
kapaszkodik nevetve, nevetve. 
Repülj szánkó a havon, a havon, 
Ez ám a nagy vigalom, vigalom! 

 
 
 
 


