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Kedves 5. osztályos tanuló!

A Hon- és népismeret munkafüzetet tartod a kezedben, ami szorosan hozzátartozik a 
Hon- és népismeret tankönyvedhez, annak fejezetei szerint tartalmazza a feladatokat.

A hon- és népismeret különleges tantárgy. nem csak egyszerűen meg kell ismerned a 
tananyagot, hanem nagyon fontos, hogy át is éld, amit tanultál. éppen ezért ebben a mun-
kafüzetben a feladatok egy része azt a célt szolgálja, hogy rögzüljenek a tankönyv segítsé-
gével megtanult ismeretek, másrészt viszont sok olyan dolgod lesz, amiben szükség lesz a 
fantáziádra, ügyességedre. 
 
A feladatok megoldásához gyakran kell kérned szüleid, nagyszüleid segítségét is. Fordulj 
bátran hozzájuk, hiszen a hon- és népismeret tantárgynak az egyik célja pontosan az, 
hogy az ő életükön keresztül ismerd meg őseid kultúráját, szokásait, hagyományait, hogy 
aztán majd te is átadhasd az utánad következő nemzedéknek. 

A feladatok megoldásához kutatómunkára is szükséged lesz. A hangzóanyagokat, videó-
kat biztosan könnyen megtalálod az internet segítségével, de vedd igénybe a könyvtárak 
kincsesbányáját is!
 
tantárgyunk tanulása során sok olyan eszközzel, tárggyal, szokással, sőt szavakkal, ki-
fejezésekkel fogsz találkozni, amit ma már nem, vagy alig használunk. hogy ezeket ne 
csak egyszerűen megtanuld, hanem élményszerűen sajátítsd el, a munkafüzetnek van egy 
különleges első feladata, mindjárt a bevezetéskor: 
 
1.  Az osztályban tanári segítséggel alakítsatok projektcsapatokat! 
erre azért van szükség, mert minden leckében lesznek olyan feladatok, amelyek csopor-
tos, otthoni készülést igényelnek. A projektcsapatok munkáinak bemutatása mindig az 
összefoglaló órán történik. nem cél, hogy versenyezzetek, de akár ezt is megtehetitek, ha 
megalkotjátok hozzá a szabályt. 

A feladatok között olyannal is fogsz találkozni, amelynek segítségével te is üzenhetsz a 
jövőbe, így járulsz hozzá a hagyományok, a népi kultúra megőrzéséhez.

Az alkotómunkához, a múlt élményszerű átéléséhez kíván sok örömet: 
         

             a szerző és a kiadó
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Családom és lakóhelyem

1. Rokonok, műrokonok, szomszédok 

 1. Írd be a táblázatba létszámuk szerint növekvő sorrendben a felsorolt közösségeket!  

  törzs – nagycsalád – nemzet – nemzetség

 2.  csoportosítsd az 1. feladatban felsorolt közösségeket annak alapján, hogy kik voltak vérrokonok, illetve kik 
voltak műrokonok!

 3. Készíts családfát! 
   Rajzolj egy fatörzset, és írd bele a neved! Írd a vonalra a családtagjaid keresztnevét, és rajzolj mindegyikük 

köré egy falevelet! Kérd szüleid, nagyszüleid segítségét!

1. 2. 3. 4.

Vérrokon Műrokon

dédnagypapadédnagypapa

nagypapa nagypapa

dédnagypapadédnagypapa

dédnagymamadédnagymama

nagymama nagymama

édesanya

én

testvér(ek)

unokatestvér(ek)

nagybácsi(k) nagybácsi(k)

nagynéni(k) nagynéni(k)

édesapa

dédnagymamadédnagymama
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2. Őseink élete a 19–20. század fordulóján 

 1.  Döntsd el a rövid leírások alapján, hogy az nagyvárosra, kisvárosra vagy falusi helyszínre vonatkozik-e! A fe l-
adatot nehezíti, hogy azt is tudnod kell, a leírt élethelyzet a száz évvel ezelőtti vagy a mai viszonyokra érvényes-e.  

  Kérd a tanárod segítségét!
  Írd be a meghatározás számát a táblázat megfelelő oszlopába! 

   1. metróval közlekedem – 2. színházba járok – 3. konflison utazok – 4. elmegyek este a fonóba – 5. hatezer 
ember él itt, közülük sokat ismerek – 6. az egyetlen 8 osztályos általános iskola tanulója vagyok – 7. van egy 
gimnáziumunk, de abba lányok nem járhatnak – 8. a néhány emeletes ház egyikében lakom – 9. van egy kocs-
ma, oda jár mindenki szórakozni 

 2. Játsszátok el párban a következő jelenetet!

   A kisvárosi tűzoltóegylet szivattyús legénye je-
lenti a tűzoltó parancsnoknak – aki városi kép-
viselő is egyben –, hogy kigyulladt a település 
egyik háza. A parancsnok megmondja, mit kell 
tenni.

   Milyen szavakat használ a legény a parancsnok-
kal szemben?

  Milyen szavakat használ a parancsnok?

   A rövid párbeszéd után cseréljetek szerepet, 
majd mondjátok el, hogy éreztétek magatokat a 
legény és a parancsnok szerepében!

  b)  A felsorolásban van egy kakukktojás. húzd alá, és magyarázd meg, miért azt választottad! 
    balta – létra – jelzősíp – tömlő – szivattyú – védősisak – reflektor – szivacstáska – mentőkötél – lajtkocsi
  _______________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________

Száz évvel ezelőtti nagyváros Mindkettőre érvényes Napjaink nagyvárosa 

Száz évvel ezelőtti kisváros Mindkettőre érvényes Napjaink kisvárosa 

Száz évvel ezelőtti falu Mindkettőre érvényes Napjaink faluja 
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 3.  Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet, rokonaidat, hogy kik voltak, mivel foglalkoztak a száz évvel ezelőtt élt 
ükszüleid! 

  a) volt-e közöttük értelmiségi? 

   orvos – tanár – mérnök – ügyvéd – pap – stb.

  b) előfordult-e művész vagy tudós a felmenőid között? 

   festő – szobrász – költő – író – feltaláló – fizikus – stb.  

  c)  volt-e iparosember a családban, s a mesterséget örökölték-e az utódok? 
   cukrász – vendéglős – kovács – kádár – asztalos – nyomdász – szabó – stb. 

  d) volt-e gazdálkodó parasztember az elődeid között?

   szőlősgazda – állattenyésztő – pásztor – földműves – stb. 

            Készíts beszámolót, s add elő az osztálytársaidnak! 

7

3. a szülőföld 

 1.  Az alábbi képek közül válaszd ki azt, amelyik a lakóhelyedre a leginkább jellemző. Fogalmazd meg néhány 
mondatban, hogy te miért szereted ezt a tájat!

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 2.  Mutasd be a szűkebb szülőhazádat, lakóhelyedet né-
hány mondattal! 

   Ragassz be az üres keretbe lakóhelyedről egy jellem-
ző képet! Az újságkivágást vagy fotót saját rajzoddal 
is helyettesítheted.

 3.  Legyél idegenvezető! Készülj fel a könyvtárban, vagy 
használd az internetet! Mutasd be néhány mondat-
ban a képen látható épületet, tájat az osztálytársaid-
nak, akik most a turisták szerepét töltik be, így kér-
dezhetnek is tőled!

a) 

c) 

b) 

d) 
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 4.  Mutass be egy általad választott tájat vagy egy műemléket a szűkebb lakóhelyeden vagy hazánk bármelyik 
tájegységén! Írd le néhány mondatban a jellemzőit! 

 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

4. lakóhelyem nevezetességei 

 1.  Folytasd a képek melletti megkezdett mondatokat a képek aláírásai alapján!

 Az én lakóhelyem különleges építménye például a_________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

 Az én lakóhelyem néprajzi értéke például a ______________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

 Az én lakóhelyem temploma például a __________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

 Az én lakóhelyem helyi hagyománya például a ____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

Gyulán található az Alföld 
egyetlen téglából épült vára

A kalocsai minta hazánk 
néprajzi értéke

Mohács helyi hagyomá-
nya a busójárás

Debrecen híres templo-
ma a nagytemplom
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 ___________________________________________________________________________________________

a paRaszti ház, a ház népe, a népi mesteRségek

5. hajlékok és házak
 
 1.  A következő képeken különböző méretű emberi hajlékokat látsz. Különböző anyagokból, más-más módon 

készültek.
  Írd a képek alá a hozzájuk tartozó nevet!

  kunyhó – jurta – nádtetős ház – boronafalú ház – kastély – cseréptetős parasztház

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 2.  hol születtek és mikor éltek a magyar történelem kiemelkedő alakjai? nézz utána! Kösd össze a nevüket a 
település nevével és az évszámokkal! 

 Kossuth Lajos Kiskőrös 
 II. Rákóczi Ferenc Söjtör 
 petőfi Sándor Kolozsvár 
 Deák Ferenc Monok 
 hunyadi Mátyás Borsi    

Összefoglalás
 1.  Szerezzetek be egy nagy fehér lepedőt, és az osztály közösen rajzoljon rá zsírkrétával egy fatörzset ágakkal! 

A projektcsapatok tagjai vágjanak ki papírból falevélmintákat, írja rá mindenki a saját családjából a lehető 
legtöbb nevet, és a hozzá tartozó rokonsági fokot (például: Irén – anya, Miklós – apa)! ezután gombostűvel 
mindenki rögzítse a leveleket a megfelelő ágakra! vizsgáljátok meg, ki szúrta fel a legtöbb levelet, illetve ki 
jutott a legmagasabbra!

 2.  A projektcsapatok kutassanak fel olyan embereket, akik jól ismerik a lakóhely történetét! Készítsenek vele 
interjút az iskolaújság számára!

1803–1876
 1443–1490
 1802–1894
 1676–1735
 1823–1849
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 2.  A magyar parasztházak egységes szerkezetben épültek az egész Kárpát-medencében. Az országban bárhol 
találkozhatunk a háromosztatú házzal. Jelöld be az alaprajzba a konyhát, a szobát és a kamrát!

 3.  Sorold fel, mire használták általában a házak építésekor a következő építőanyagokat! 
	 	•	fa: _______________________________________________________________________________________ 
	 	•	kő: _______________________________________________________________________________________    
	 	•	mész: ____________________________________________________________________________________   
	 	•	sövény: ___________________________________________________________________________________
	 	•	vályog: ___________________________________________________________________________________
	 	•	nád: ______________________________________________________________________________________
	 	•	szalma: ___________________________________________________________________________________
	 	•	gyeptégla: _________________________________________________________________________________ 

 4.  Rajzold le, hogy te milyen házban szeretnél élni! Fogalmazd meg néhány mondatban, miért választottad ezt!

 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________

11

6. a ház központja, a konyha

 1.  Keresd meg a háromosztatú parasztház ábráján a konyha helyét! Jelöld a tűzhely, az asztal, a vizeslóca és az 
edények helyét!

 2. Fejtsd meg a paraszti konyhához kapcsolódó keresztrejtvényt!

  A megfejtés a berendezési tárgy nevének első fele:  _______________________
  Mutasd be szóban a megfejtett berendezési tárgy szerepét a házban!  

 3.  Írd le a képen látható konyhában használatos eszközök nevét! 
 ________________________________________   
 ________________________________________   
 ________________________________________   
 ________________________________________
 ________________________________________  
 ________________________________________  
 ________________________________________   
 ________________________________________
 ________________________________________  
 ________________________________________  
 ________________________________________

  
 4. Rajzolj be a képre néhány konyhai eszközt a felsoroltak közül! 
   szita – tál – dézsa – vödör – kancsó – sótartó – korsó – köcsög – cseréplábas – bokály – dísztál – serpenyő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. vízhordó edény. 
2.  …néző (látogatás esküvő előtt a szü-

lők házánál).
3. Konyhabútor.
4. Kenyeret sütnek benne.
5. húst sütöttek benne.
6. …kancsó (boroskancsó). 
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7. a paraszti szoba a magyar falvakban

 1. Írd az ábra megfelelő helyére a tisztaszoba berendezési tárgyainak nevét!

 2. pótold a szöveg hiányzó adatait! 
   A magyar parasztházak évszázadokon át úgy épültek meg, hogy a ház egyik sarkában, az alapozás köz-

ben befalazták egy __________________ valamelyik testrészét. A háznak ez a része volt az úgynevezett 
__________________________. hogy az állatok maradványait valóban elásták, azt ____________________ 
leletek igazolják. Később ebből a szertartásból hagyomány lett, ami a tisztaszoba egyik ______________ jelent 
meg. ha Jézus-kép vagy Szűz Mária-szobor volt a szekrényen, akkor a ház gazdái a _______________________ 
hitet követték. ha Kossuth Lajos képét vagy a Bibliát helyezték el a sarokban a szekrényen, akkor a ház lakói a 
________________________ hitet gyakorolták.

 3.  tegyél rendet a szobában! Írd be a megfelelő helyre a felsorolt tárgyakat, berendezési eszközöket!

   televízió – petróleumlámpa – sarokpad – ülőbútor – vetett ágy – szentsarok – rádió – láda – sublót –  
CD-tartó – rokka  – ruhásszekrény – emeletes ágy – bölcső – állólámpa

 4. Fejtsd meg a tisztaszobához kapcsolódó keresztrejtvényt!

  Megfejtés:  _____________________________________________      
  Mire használták ezt a bútordarabot?  ________________________________________________________

Csak a régi szobában volt haszná-
latban

Használták régen, és ma is hasz-
nálják a szobában 

Csak a mai szobákban használjuk

1. A parasztház falának ékessége.
2. Szövő…
3. A fal mellett húzódott.                                  
4. Ruhát tároltak benne.                      

1.

2.

3.

4.

13

8. a férfiak feladatai, a női és gyermekmunkák 

 1. Fejtsd meg a paraszti munkákkal kapcsolatos keresztrejtvényt! 

    Megfejtés: __________________________ 

 

 
  3. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Fiatal fiú neve másként.
2. A legfontosabb paraszti munka.
3. Ide kötelező volt elmenni.
4. …fosztó.
5. vászon alapanyag.  
6. Az asszonyok szedték a …                                 

 2.  A parasztcsaládban a férfiak és az asszonyok napi feladatai a legtöbb esetben elkülönültek egymástól. hatá-
rozd meg, hogy a felsorolt feladatok közül mely munkákat végezték inkább az asszonyok (lányok), és melyeket 
a férfiak (legények)! húzd össze az összetartozó fogalmakat!

 a gyümölcsfák metszése  az istállók takarítása 
       veteményezés  kenyérsütés 
 az ólak takarítása  szövés, fonás 
 aratás FéRFIAK fafaragás 
    szántás  fejés 
      mosás  az aprójószág etetése 
      vas- és bőrszerszámok javítása  befőzés 
 halászat  a tej feldolgozása 
     tollfosztás ASSZonYoK szőlőművelés 
     a ház kimeszelése 

A következő munkák közül keretezd be azokat, amelyeket egy gyerek is el tud végezni, duplán keretezd be  
azokat, amelyeket már te is végeztél valamikor!
 

főzés

 kapálás

ásás

tehénlegeltetés

mosogatás

takarítás

szántás

 varrás
 fűrészelés



12

7. a paraszti szoba a magyar falvakban

 1. Írd az ábra megfelelő helyére a tisztaszoba berendezési tárgyainak nevét!

 2. pótold a szöveg hiányzó adatait! 
   A magyar parasztházak évszázadokon át úgy épültek meg, hogy a ház egyik sarkában, az alapozás köz-

ben befalazták egy __________________ valamelyik testrészét. A háznak ez a része volt az úgynevezett 
__________________________. hogy az állatok maradványait valóban elásták, azt ____________________ 
leletek igazolják. Később ebből a szertartásból hagyomány lett, ami a tisztaszoba egyik ______________ jelent 
meg. ha Jézus-kép vagy Szűz Mária-szobor volt a szekrényen, akkor a ház gazdái a _______________________ 
hitet követték. ha Kossuth Lajos képét vagy a Bibliát helyezték el a sarokban a szekrényen, akkor a ház lakói a 
________________________ hitet gyakorolták.

 3.  tegyél rendet a szobában! Írd be a megfelelő helyre a felsorolt tárgyakat, berendezési eszközöket!

   televízió – petróleumlámpa – sarokpad – ülőbútor – vetett ágy – szentsarok – rádió – láda – sublót –  
CD-tartó – rokka  – ruhásszekrény – emeletes ágy – bölcső – állólámpa

 4. Fejtsd meg a tisztaszobához kapcsolódó keresztrejtvényt!

  Megfejtés:  _____________________________________________      
  Mire használták ezt a bútordarabot?  ________________________________________________________

Csak a régi szobában volt haszná-
latban

Használták régen, és ma is hasz-
nálják a szobában 

Csak a mai szobákban használjuk

1. A parasztház falának ékessége.
2. Szövő…
3. A fal mellett húzódott.                                  
4. Ruhát tároltak benne.                      

1.

2.

3.

4.

13

8. a férfiak feladatai, a női és gyermekmunkák 

 1. Fejtsd meg a paraszti munkákkal kapcsolatos keresztrejtvényt! 

    Megfejtés: __________________________ 

 

 
  3. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Fiatal fiú neve másként.
2. A legfontosabb paraszti munka.
3. Ide kötelező volt elmenni.
4. …fosztó.
5. vászon alapanyag.  
6. Az asszonyok szedték a …                                 

 2.  A parasztcsaládban a férfiak és az asszonyok napi feladatai a legtöbb esetben elkülönültek egymástól. hatá-
rozd meg, hogy a felsorolt feladatok közül mely munkákat végezték inkább az asszonyok (lányok), és melyeket 
a férfiak (legények)! húzd össze az összetartozó fogalmakat!

 a gyümölcsfák metszése  az istállók takarítása 
       veteményezés  kenyérsütés 
 az ólak takarítása  szövés, fonás 
 aratás FéRFIAK fafaragás 
    szántás  fejés 
      mosás  az aprójószág etetése 
      vas- és bőrszerszámok javítása  befőzés 
 halászat  a tej feldolgozása 
     tollfosztás ASSZonYoK szőlőművelés 
     a ház kimeszelése 

A következő munkák közül keretezd be azokat, amelyeket egy gyerek is el tud végezni, duplán keretezd be  
azokat, amelyeket már te is végeztél valamikor!
 

főzés

 kapálás

ásás

tehénlegeltetés

mosogatás

takarítás

szántás

 varrás
 fűrészelés



14

9. a falusi gyermekek élete

 1.  A képen egy régi osztályterem látható.
  a) Készíts fotót vagy rajzot a saját osztálytermedről, és ragaszd be az üres ablakba! 

   b) Írd le, hogy mi a különbség a két osztályterem között!
  ________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________

  c)  Beszéljétek meg tanári irányítással, milyen módszerrel tanultak régen a gyerekek, és milyen módszerrel 
tanulnak ma!

 2. Írd a képek alá a négy régi gyermekjáték nevét, és hogy miből készültek!

  nevezz meg négy olyan mai játékot, amivel szívesen játszol, és azt is írd le, hogy miből készült! 

 1. _______________________________ 3. _______________________________ 

 2. _______________________________ 4. _______________________________    

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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 3. Írd az ügyességi és a tárgykészítő játékokat a táblázat megfelelő helyére!

   ugróiskola – bige (pilicke) – íj, nyíl – ugrókötelezés – pányvázás – búgócsiga – tökmalac – csutkababa – kerék-
abroncshajtás – árokugrás – fűzfa síp

 4. A projektcsapatok válasszanak egy-egy tárgykészítő játékot, amit az összefoglalásra el fognak készíteni!

10. a gazdálkodó ember régen és ma

 1. A régi parasztok életét meghatározta az éves rend, a hetirend és a napirend. pótold a szöveg hiányzó adatait! 
       A szántásra és vetésre ________________________, az aratásra ___________________ került sor. pihen-

ni, szórakozni a _____________________ időszakban  tudtak. A hét napjai is meghatározták a munkaren-
det, hiszen a vasárnap  __________________ nap volt. Kenyeret _______________________ sütöttek, míg a 
két legdolgosabb nap a _______________________ és a _____________________ volt. Az asszonyok a mo-
sást mindig _____________________ végezték el. A napirendet az évszak is meghatározta, hiszen nyáron 
_____________________________, télen egy kicsit később keltek. A napi feladatok zömmel két tevékenység,  
a ____________________________ és az __________________________  köré csoportosultak. 

 2. Rakj rendet a szerszámok között! Írd be a megfelelő „kamrába” az oda való szerszámokat! 

   kapa – kasza – sarló – puttony – metszőolló – eke – borona – pince – padlás – kalapács – permetező – létra 
– zsák – prés

  A felsoroltak között szerepel négy olyan tárgy, amelyik nem szerszám.
  Írd ide a négy szót!  __________________________________________________________________________

 3. Sorolj fel legalább öt olyan gyümölcsöt, amelyet hazánkban már régóta termesztenek és fogyasztanak! 
     ___________________________________________________________________________________________  

Ügyességi Tárgykészítő 

Búzatermesztéshez és aratáshoz 
használták 

Szőlőműveléshez és szürethez 
használták
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      4. Az alábbi meghatározások megfejtése egy-egy fogalom. Írd be a fogalmat a keretbe!
    a) Az egymás megsegítésére végzett közös munka. 

   b) Az állattartásnak az a módja, amikor az állatok és a pásztorok télen-nyáron kint voltak a szabadban. 

   c)  Az állattartásnak az a módja, amikor az állatokat a ház körül tartják, s csak napközben hajtják ki őket 
legelni. 

   d) A pásztorkodást segítő kuvasz és komondor is ilyen állat volt. 

11. iparosok, pásztorok hétköznapjai és ünnepei 

 1. Ismerd föl az itt látható malmokat, és írd a képek alá a nevüket!

 2. a) Melyik mesterség hozható kapcsolatba a képekkel? _____________________________________________

  b)  Mely eszközök kapcsolatosak az előző képe-
ken látható mesterséggel?

  _____________________________________  
  _____________________________________  
  _____________________________________
  _____________________________________
  _____________________________________
  _____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________________________________ ____________________________
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 3. a)  Írj a felsorolt mesterek neve után olyan használati tárgyakat, fogyasztási cikekket, amiket a megnevezett 
mes ter állított elő!

	 		 •	kovács: ____________________________________________________  
	 		 •	fazekas: ____________________________________________________  
	 		 •	tímár: _____________________________________________________  
	 		 •	asztalos: ___________________________________________________  
	 		 •	pék: _______________________________________________________  
	 		 •	varga: _____________________________________________________  
	 		 •	molnár:	 ___________________________________________________  
 
  b)  A projektcsapatok válasszanak ki egy-egy mesterembert, akinek a termé-

keiből hoznak egyet az összefoglalásra! Készüljenek fel a termék bemuta-
tására: miből, hogyan készült!

 4. Kösd össze a pásztorok nevét azokkal az állatokkal, amikre vigyáztak!  

 juhász szarvasmarhák 
 gulyás lovak 
 kondás (kanász) juhok 
 csikós sertések 

 5.  A pásztorok ugyanúgy megünnepelték szentjeiket, mint a falusi iparosok és parasztok. Írd a képek mellé, hogy 
melyik szentnek mikor, milyen alkalomból tartották az ünnepét! 

 

 a) __________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

 

 b) __________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

 

 

 

 c) __________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

Szent György

Szent Mihály

Szent Vendel
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 4. Kösd össze a pásztorok nevét azokkal az állatokkal, amikre vigyáztak!  

 juhász szarvasmarhák 
 gulyás lovak 
 kondás (kanász) juhok 
 csikós sertések 

 5.  A pásztorok ugyanúgy megünnepelték szentjeiket, mint a falusi iparosok és parasztok. Írd a képek mellé, hogy 
melyik szentnek mikor, milyen alkalomból tartották az ünnepét! 

 

 a) __________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

 

 b) __________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

 

 

 

 c) __________________________________________

  ___________________________________________

  ___________________________________________

Szent György

Szent Mihály

Szent Vendel




