
Olaszország 

 

Olaszországban, a karácsonyi időszakban gyakran rendeznek dudás 

fesztiválokat. Különösen a déli tartományokban kedvelt ez a szokás, amikor a 

"zampognarik", a hegyi pásztor dudások leereszkednek a hegyekből és 

dudaszóval köszöntik a közelgő ünnepet, Jézus születésének napját. A 

karácsony is erről kapta nevét "Natale", azaz születés. Nagyon kedveltek 

Olaszországban a betlehemi jászol különféle ábrázolásai. Nápolyban és a déli 

régiókban az emberek 24-én éjjel templomról templomra járnak, csak hogy 

láthassák a kis Jézust. A karácsony esti vacsora az olaszoknál hagyományosan 

hal, amelyből többféle is kerül az asztalra. Rómában például az angolna a 

legkedveltebb. A vacsorát mindig a híres "panettone", a karácsonyi kalács zárja. 

Olaszországban a mi Mikulás-napunknak megfelelő ünnep január 6-ra, azaz 

vízkereszt napjára esik. Az ajándékokat az olasz gyerekek nem a cipőjükbe, 

hanem zokniba, harisnyába vagy ezt utánzó színes zacskóba kapják. A Mikulás 

olasz kollégája a rossz gyerekeknek nem virgácsot, hanem széndarabkákat hoz. 

Persze ez a gyakorlatban sohasem fordul elő, hiszen rossz gyerek nincs. Van 

azonban "szén" cukorból, ezt már találnak a harisnyákban. 

Az ajándékokat egy jóságos boszorkány a kötényéből osztogatja, a neve Befana, 

és bizony asszonyság. A gyerekek előző este tejeskávét és süteményt 

készítenek a szobába, hogy Befana jól lakhasson, ha arra jár. (…). Január 6-án 

reggelre pedig megjönnek az ajándékok is, amelyek általában finom csoki és 

karamella.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.agraroldal.hu/karacsony-a-nagyvilagban_img-3.html (2018. május 21.) 

http://www.agraroldal.hu/karacsony-a-nagyvilagban_img-3.html


Feladatlap 

A kisegér megrágta a következő mondatokat! Egészítsétek ki! 

Olaszországban a karácsonyi időszakban gyakran rendeznek 

dudás    fesztiválokat. 

 

… amikor a          "zampognarik",     a hegyi 

pásztor dudások leereszkednek a hegyekből és  

dudaszóval    köszöntik a közelgő ünnepet, Jézus 

születésének napját. 

 

Nagyon kedveltek Olaszországban a    betlehemi  

jászol különféle ábrázolásai.  

 

A karácsony esti vacsora az olaszoknál hagyományosan  

hal… 

 

A vacsorát mindig a híres "panettone",  

a karácsonyi kalács zárja. 

 

Olaszországban a mi Mikulás-napunknak megfelelő ünnep 

január 6-ra,    , azaz vízkereszt napjára esik. 

 

… a rossz gyerekeknek nem virgácsot, hanem  

széndarabkákat    hoz.  



Az ajándékokat egy jóságos boszorkány a kötényéből 

osztogatja, a neve    Befana,                           . 

 

A gyerekek előző este   tejeskávét     és 

süteményt készítenek a szobába, hogy Befana jól lakhasson, 

ha arra    jár.                 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feladatlap – megoldó kulcs 

A kisegér megrágta a következő mondatokat! Egészítsétek ki! 

Olaszországban a karácsonyi időszakban gyakran rendeznek 

dudás    fesztiválokat. 

 

… amikor a          "zampognarik"                      ,    a hegyi 

pásztor dudások leereszkednek a hegyekből és  

dudaszóval    köszöntik a közelgő ünnepet, Jézus 

születésének napját. 

 

Nagyon kedveltek Olaszországban a  betlehemi  

jászol különféle ábrázolásai.  

 

A karácsony esti vacsora az olaszoknál hagyományosan  

hal… 

 

A vacsorát mindig a híres "panettone",  

a karácsonyi kalács zárja. 

 

Olaszországban a mi Mikulás-napunknak megfelelő ünnep 

január 6-ra            , azaz vízkereszt napjára esik. 

 

… a rossz gyerekeknek nem virgácsot, hanem  

széndarabkákat    hoz.  



Az ajándékokat egy jóságos boszorkány a kötényéből 

osztogatja, a neve    Befana,  

 

.A gyerekek előző este   tejeskávét     és 

süteményt készítenek a szobába, hogy Befana jól lakhasson, 

ha arra    jár. 

 


