Otázky pro zabavení a pobavení žáků:
1. Z jakého materiálu jsou zlatí čuníci na začátku výstavy?
2. Jaké zvíře nese Ježíškovi zelí?
3. Co nese kozel na zádech?
4. Jaká tři zvířata zastupují tři krále v betlému od pana Hubáčka?
5. Některé betlémy a figurky jsou vyrobeny ze šustí, víte co šustí je?
6. Kolik andělů hraje Ježíškovi v Andělské muzice od Marty Landové?
7. Co dělá unavený pastýř z ovčího rouna v betlému Ivany Langrové?
8. Poblíž jaké dílny můžete najít anděla Petronela a čerta Uriáše?
9. Co znázorňuje šupiny kapříků, které leží v dřevěné díži?
10. V kterém betlému jsou lední medvědi, lachtan a tučňáci?
11. Odkud jsou perníky u kuličkových hodin?
12. Jaké zvíře leží na postýlce pokojíčku od Zdenky Vackové?
13. Kolik ovcí hlídá bača v horním patře Krušnohorské pyramidy?
14. Jakou barvu kalhot a trička má pejsek a kočička, kteří se suší na šňůře?
15. Z jakých oříšků jsou vyrobeni medvědi v exponátu Vánoce u Medvědů?
16. Kolik sluníček napočítáte nad exponátem Vánoce u Medvědů?
17. Kde najdete tato a další zvířata: slony, žirafy, velbloudy, lední medvědy?
18. Jakou barvu má modrotiskový betlém?
19. Máme na výstavě betlém z lega? Je v „legovém“ betlému figurka vodníka?
20. Jaký ptáček sedí nad betlémem z ovčího rouna od Marie Čermákové?
21. Jakou barvu má lokomotiva u perníkového vláčku?

Poněkud obtížnější otázky:
1. Z jakého roku je funkční parní stroj vystavený na naší výstavě?
2. Kolik hodin je na hodinách velkého mechanického betlému pana Frencla?
3. Jak se jmenují červené „lampionky“, ze kterých je vyroben věnec a ozdoben vánoční stromek.
4. Jaké slavné pražské náměstí je na výstavě?
5.

Kde se vyrábí vláček a stavebnice Merkur?

6. Najděte slavného hrdinu z Českých pověstí od A. Jiráska.
7. Kolik strun má strunný nástroj s klikou, který se jmenuje NINĚRA?
8. Jakou barvu puntíků má šátek na VOZEMBOUCHU?
9. Kolik zvonků je na zvonkohře z loukoťového kola?
10. Který významný tvůrce kreslených pohádek namaloval betlém, který je na výstavě?
11. Z jakých toboganů je vytvořena velká kuličková dráha?
12. Čemu je podobná FIDULA?

