JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK
A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN
3. forduló

A csapat neve:
Az iskola neve:
A felkészítő tanár neve, e-mail címe:

„Vízkereszttől
negyven napig
Mulatoznánk pirkadatig!
Farsang faggyal érkezett,
Tánccal temettük a telet.
Farsang fánkja illatozik,
Orrunk, gyomrunk vágyakozik.
Nagyböjt előtt
"farsang farka",
Hacacáré három napra!
Kövércsütörtökre már
Véget ér a karnevál.
Nagyböjt után fogyókúra,
Jövőre meg kezdjük újra!”
/Péter Erika: Farsangi örömök/

2018-ban mettől meddig tart az a két ünnepkör, amelyekről szól a vers?
:
:
Egy ismert festő festményének részletét látjátok.
Ki az alkotója és mi a mű címe?

A festő ábrázolásában megjelenik a farsangi
ünnepkört kísérő két „alak".
Küzdelmük Európa- szerte elterjedt szokás.
Írjátok a képek alá a két „alak” nevét!
Hazánkban hogyan nevezték el a két „csatahőst”?

Igazak vagy hamisak a farsanggal kapcsolatos állítások?

□ A “farsang farkát”jelölő napok: a húshagyókedd, a hamvazószerda és a torkos csütörtök.
□ A farsangi regölés szokása ismert.
□ Magyarországon a farsang elnevezés a középkorban a böjttel függött össze, a böjt napját
megelőző, húshagyókeddi éjszaka elnevezése volt.

□ A farsang jellegzetes étele a fánk, melynek mágikus erőt tulajdonítottak,
pl. a Szerémségben azért sütötték, hogy a vihar ne vigye le a háztetőt.

□ A nagyböjt azonban csak azért kezdődik, hogy egy napra azonnal fel is függeszthessék,
hiszen a népi hagyomány szerint a farsangi lakomákból megmaradt étkeket el kell
fogyasztani.

□ A farsangi báloknak elsősorban a „rongyrázásban” volt szerepük.
□ Álesküvőt akkor tartottak, ha farsang idején nem volt lakodalom a faluban.
□ A farsang eredetileg a vashing bajor-osztrák jövevényszóból származik.

Jelöljétek a térképen azt a két dunántúli települést,
ahol a farsang végét ma is látványosan megünneplik!
A két település neve:

Egy farsanggal kapcsolatos közmondás összekeveredett betűit látjátok.
Írjátok a vonalra a megfejtett közmondást és jelentését is!
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Vénlány-és vénlegénycsúfolás
Régen a farsang az udvarlás, a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a
húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. A farsang adott alkalmat arra is, hogy tréfásan
figyelmeztessék azokat, akik nem mentek férjhez. Milyen csúfolási változatokat alkalmaztak?

A mondat hiányzó tárgyait rajzoljátok a téglalapba!
A lányok rokonaik közvetítésével ………….… adtak a
kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános
színvallásként a …………………………... tűzték azt.
A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
Válasszatok ki egy farsangi dalt, írjátok le az 1. versszakának a szövegét, és írjátok mellé a dal
ritmusát!

A HÚSVÉTI TOJÁS

Először 1615-ben Strassburgban említik a húsvéti tojásokat, melyek eredetileg egyszínűek voltak.
Nyugat-Európában a leginkább elterjedt szín a piros, Kelet-Európában pedig az arany volt.
A 17. században kezdték többszínűvé festeni, illetve különféle mintákkal ellátni a tojásokat. A tojást
természetes anyagok felhasználásával festették.

Írjátok a vonalakra, hogy milyen anyagokkal festették régen a tojásokat!
A tojás egy-egy sávját színezzétek olyanra, amilyen színt nyertek az adott színezőanyaggal!
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HÚSVÉT-MATEK
A gyerekek locsoláskor kapott piros tojást, patkolt tojást, csoki nyuszit, csoki bárányt cserélgetnek.
Négy csoki bárányért adnak két patkolt tojást, egy patkolt tojásért adnak két csoki nyuszit és két piros
tojást, hat piros tojásért adnak egy csoki bárányt.
Hány piros tojást ér egy csoki nyuszi?

Húsvéttal kapcsolatos jeles napokat időrendben látjátok. Párosítsatok!

□ virágvasárnap

1. Este tartják, Jézus feltámadásának ünnepe.
Ezen a napon takarítottak, meszeltek.

□ nagypéntek

2. Húsvét utáni vasárnap a fiatal leányok "mátkát",
barátnőt választottak vagy komatálat küldtek egymásnak.

□ nagyszombat
□ húsvétvasárnap
□ húsvéthétfő
□ fehérvasárnap

3. Húsvét előtti vasárnap. A gyerekek barkát gyűjtöttek, amit
megszenteltek a templomban és gonoszűző, betegséggyógyító erőt
tulajdonítva tartottak otthon.
4. A locsolás, a hímes tojás ajándékozásának ideje.
Az élet folytonosságának, az újjászületésnek az ünnepe.
5. Ezen a napon tartották a húsvéti határjárást. Ilyenkor az egész
falu népe körbejárta a földjeit, kitisztogatta a forrásokat.
Sok helyen bált rendeznek.
6. Jézus kereszthalálának napja.

Mely napon tartották legszigorúbban a böjtöt, s nem gyújtottak tüzet?
Virágvasárnaphoz fűződő jellegzetes leányszokások nevét írjátok a négyzetekbe!
Válogassátok szét a két szokás jellemzőit és írjátok a számokat a megfelelő vonalra!
1. a tél kihajtása

8. a böjt megszemélyesítője

2. feldíszített fűzfaágak

9. gallyletörés szokása

3. tavaszköszöntés

10. a tündér szóval hozható kapcsolatba

4. egészségvarázslás

11. menyecskének öltöztetett szalmabáb

5. vízbevetés

12. kikelt kislibák átbújtatása alatta

6. elégetés

13. díszítése szalagokkal, tojással

7. énekszó

14. férjhezmenetel sorrendjének jóslata

Soroljatok fel híres népdalgyűjtőket!
________________________________________________________________

A népi hangszerek közül az egyik legelterjedtebb a duda volt. Milyen állat bőréből készült, s
miért ebből készítették?

Az alábbiak népi hangszerek egy kivételével. Melyik a kakukktojás? Válaszotokat indokoljátok
is meg!

citera

doromb

motolla

furulya

brácsa

________________________________________________________________

Egy népi hangszer részeit tartalmazzák a következő szavak:
húrrögzítő, rovátkák, hangoló szegek, dallamhúrok, pengető
A megfejtésül kapott hangszert rajzoljátok le, és mutassátok be 4-5 mondatban!

Párosítsátok a hangszert népi megfelelőjével!

köcsögduda

csimpolya

citera

dongó

cimbalom

cinige

tekerőlant

hüppögető

doromb

tambura

hegedű

szalmahegedű

duda

nyenyere

Írjatok a képről szóló 4 soros verset, majd adjatok a versnek egy találó címet!

Török János: Húsvéti locsolkodás

Kedves Versenyzők, Kollégák!
Köszönjük szépen a 2. forduló feladatsorait sok szép, igényes megoldást küldtetek vissza. A harmadik
feladatsor beérkezése után eredményt fogunk hirdetni. A legtöbb pontszámot elért csapatokat, behívjuk
megyei versenynapunkra, mely 2018. márciusában kerül megrendezésre. További jó felkészülést,
kitartást, lelkes kutatómunkát kívánunk Nektek.
A kinyomtatott, megoldott 3. forduló feladatsorát 2018. március 1-jéig kérjük elküldeni iskolánk
címére.
Üdvözlettel: A Szervezők

Székesfehérvár, 2018. január 20.

