
 
 Harangangyal feladatlap  – 3. osztály   

  

 

Harangangyal meséje

A templom az erdő szélén állt. Magas tornya a fák fölé 

nőtt, messzire látott. A mindennapjai azzal teltek, hogy 

a közelében lévő kis falut figyelte. 

Bizony, sok mindent látott. Sokszor szeretett volna 

szólni az emberekhez, figyelmeztetni, biztatni, segíteni 

őket, de magányos volt, nem jött a közelébe senki sem. 

Szomorúan nézte, hogy a falu népe gyakran nem 

törődött egymással, lakói veszekedtek, és látta a 

betegséget, gyűlöletet is. A torony némán behunyta 

szemét ilyenkor, falait hideg félelem járta át. 

Barátságtalan építménynek tűnt, amely fenyegetően 

magasodott a házak fölé. Pedig ő nem így érzett: 

– Miért is nőttem ilyen magasra? – kesergett. Miért kell 

látnom az emberek boldogtalanságát? – Talán éppen 

azért, hogy énekelj és vigaszt nyújts nekik! - súgta egy 

hang. A torony elgondolkodott, majd bólintott és 

elmosolyodott. Mosolyát nagy harangja rajzolta ki: 

fordult jobbra, fordult balra.     

Bimm–bamm! - kondult meg hirtelen. 

A falu lakói felkapták a fejüket. A torony látta, hogy 

meghallották derűs szavát. Ahogy békessége áradt, úgy 

szólaltak meg a kisebb harangok is. Énekére 

összesereglettek az emberek. Boldogan tekintettek 

egymásra, mintha régóta nem találkoztak volna. 

Arcukon ugyanaz a mosoly ült, mint amit a harangok 

rajzoltak.  

Gyógyulni kezdtek, reménnyel, együttérzéssel telt meg 

a szívük. Érezte mindezt a torony is. Falai 

átmelegedtek, egyre többen látogatták, és többé nem 

maradt egyedül. Már tudta, hogy az ő dolga annyi: 

megtanítsa az embereket mosolyogni. Azóta mindig 

énekel harangjaival, és boldogan látja, hogy 

megváltozik körülötte a világ. Ilyenkor a nagy és 

kisharang zengése között halk, suttogó hang is száll… 

Tán angyalok járnak arra.  
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1. Tetszett a történet? Néhány feladatot kapsz hozzá. 

a) Te milyen címet adnál a  mesének? ____________________________________________________________________________ 

b) Húzd alá azt a mondatot a történetben, amelyik azt jelenti, hogy valaki hirtelen megáll és felfigyel! 

c) Ismered már a többes számú főneveket. Húzd alá őket a szövegben! 

d) Elmondom, mire emlékszem. Ha tévedek, a hamis mondatot húzd át! 

A harang néma maradt. A torony magasabb volt, mint a fák. Az emberek régen találkoztak egymással. 

A torony azért nőtt magasra, hogy minden gonoszságot lásson. A harangszó ma is hallható. 

 

2. Legyél te a templom harangja. 

Készíts harangjátékot, amire minden nap összegyűlnek az emberek.  

 

A kisharang így énekel: szó-szó,  a nagyharang pedig így: mi  

Figyeld meg az ütemmutatót, és írj két ütem harangjátékot. A szó legyen a harmadik vonalon. Szolmizáld el! 
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3. Tényleg angyal száll!  

Sajnos a torony eltakarja. Rajzold meg a tükörképét! 

 

 

 

 

 

4. Már írásban is tudsz számolni! Segíts az angyaloknak a hiányzó számokat pótolni! 

 

Mi a szabály? Egészítsd ki!         Le tudod írni másképpen is a szabályt? __________________________ 
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5. Harangjáték 

Hanga harangja nagyobb, mint Hedvig zöld harangja. Hugó piros harangja nagyobb, mint Hanga kék harangja.  

Kösd a neveket a megfelelő haranghoz, és színezd ki őket!  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hanga         Hedvig        Hugó 
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6. Most pedig mozogjunk egy kicsit, rajzos-dalos mesetorna következik: 

 Kérd meg Szüleidet vagy Testvéredet, tornázzatok együtt! 

 Álljatok egymásnak háttal, terpeszállásba, karjaitokat emeljétek oldalsó középtartásba! Fogjátok egymás kezét, 

és végezzetek mindkét oldalra törzshajlításokat a harang ritmusára, majd pedig törzsfordításokat!  

 Még mindig egymásnak háttal állva, kulcsoljátok össze karjaitokat, végezzetek előra-hátra törzshajlításokat, 

mintha csak harangoznátok.  

 

 

 

 

 

 

 

Vigyázzatok magatokra,  

jó kis móka lesz! 

 


