
Történetek a Bibliából: Kezdetben – Képes és szöveges feladatok 

 

1. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése. A teremtés első három napja. 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view11430063  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel, hogy mi történt a teremtéskor? Ez a rövid kis szöveg az első három 

teremtési napról szól. Sajnos a szél néhány szót elfújt belőle. Rakd vissza őket 

a helyükre! 

Feladat képe 

 

 
Egyéb információ Hiányzó szöveg kiegészítése, melyben lehetőség adódik segítségként a videó 

megnézésére, illetve a hiányzó szavak folyamatos megtekintésére (súgóban, 

segítségként).  

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/11430063  

 

2. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése. A teremtés 4. és 5. napja. 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view11431090  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel, hogy mi történt a teremtéskor? Ez a szöveg a negyedik és ötödik 

teremtési napról szól. Sajnos a szél néhány szót elfújt belőle. A következő 

szavakat rakd vissza bele: nap, élőlények, égitesteket, Napot, jó, csillagokat! 

Segítségként megnézheted a videót, vagy kattints a súgóra! 

 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Hiányzó szöveg kiegészítése, melyben lehetőség adódik segítségként a videó 

megnézésére, illetve a hiányzó szavak folyamatos megtekintésére (súgóban, 

segítségként). 

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/11431090  
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3. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése. A teremtés 6. és 7. napja.  

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view11435434  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel, hogy mi történt a teremtéskor? Ez a szöveg a hatodik és hetedik 

teremtési napról szól. Sajnos a szél néhány szót elfújt belőle. A következő 

szavakat rakd vissza bele: megpihent, Ádámnak, Évának, nőt, gazdát, férfit, 

szárazföldet, örült! Segítségként megnézheted a videót, vagy kattints a súgóra! 

 

Feladat képe 

 

 
Egyéb információ Hiányzó szöveg kiegészítése, melyben lehetőség adódik segítségként a videó 

megnézésére, illetve a hiányzó szavak folyamatos megtekintésére (súgóban, 

segítségként). 

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/11435434  

 

4. 

Feladattípus Képes feladat, hozzárendelés képeken 

 

Korosztály 1–4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view11436558  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi mindent teremtett Isten? Nézd meg a képen a bejelöléseket, és válaszd ki, 

hogy mit teremtett Isten!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A képeken lévő bejelölésekhez a megfelelő szöveg kiválasztása.  

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/11436558  
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5. 

Feladattípus A történet alapján a képek sorba rendezése 

 

Korosztály 1–4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view11438583  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit és mikor teremtett Isten? Rakd sorba a képek alapján a teremtéstörténet 

rendjét! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Képi feladat, mely mélyebb elsajátított olvasási készség nélkül is használható. 

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/11438583  

 

6. 

Feladattípus Legyen Ön is milliomos! 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view11439225  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Válaszolj a kérdésekre, és gyűjts pontokat! Meddig tudsz eljutni? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A legyen Ön is milliomos játék mintájára készült. Ha valaki olvassa a 

gyermeknek, akkor elsősökkel is jól használható. 19 kérdés van benne, így 

akár 5-6 játékra is alkalmas, minimális ismétléssel.  

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/11439225  
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7. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view11440629  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg a teremtéstörténethez kapcsolódó 10 kifejezést! Gondold végig, 

hogyan kapcsolódnak a teremtéstörténethez!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A történethez tartozó háttérképet fölhasználva szókereső, mely nehezebb, így 

nagyobb korosztálynak használható. 

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/11440629  

 

8. 

Feladattípus Képek párosítása az ott látható szövegekkel 

Korosztály 2–6. évfolyam (1. osztályban külső segítséggel –olvasás – használható). 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Mit látsz a képeken? Mit cselekedett Isten?  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

https://wordwall.net/play/1825/058/611  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, melynek a birtokában (ha valakinek előfizetése 

van), módosíthatja a feladatot: https://wordwall.net/hu/resource/1825058  
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9. 

Feladattípus Párosító 

Korosztály 1–6. évfolyam (Első osztályban az olvasási nehézség miatt külső segítség 

javasolt).  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1825/302/482  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mikor mit teremtett Isten? Párosítsd a megfelelő napokat és az Isten által 

teremtetteket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/1825302  

 

10. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1825/540/494  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten az első napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod a 

táblán!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1825540  
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11. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1825/765/351  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a második napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1825765  

 

12. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/011/142  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a harmadik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826011  

 

13. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/155/758  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a negyedik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826155  
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14. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/236/631 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten az ötödik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826236  

 

15. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/380/389  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a hatodik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826380  

 

16. 

Feladattípus Képes memóriajáték. Mozaik.  

Korosztály 1–4 évfolyam. Mivel nincs sok olvasnivaló benne, kiemelten javasolt elsősök 

számára.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/536/666  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg az azonos képeket, és közben idézd fel, hogy mi mindent teremtett 

Isten! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ 18 kártyás memóriajáték. Figyelem fejlesztésre és koncentráció segítésére is 

alkalmas. 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826536  
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17. 

Feladattípus Szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/1829988 (Nincs önálló link a gyermekekhez, 

ugyanazt használják.)  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

 

Forgasd meg a kereket, és mondd el, hogy az adott napon mit teremtett Isten! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1829988  

 

18. 

Feladattípus  

Szerencsekerék, játékos ismétléshez, rögzítéshez.  

Korosztály 1–6. évfolyam (1. osztályban külső segítség kell az olvasáshoz.) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Mindenképpen pedagógus segítségével végzendő feladat. Ugyanaz a link, 

mint a tanári változat: https://wordwall.net/hu/resource/1830161  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg a kereket, és idézd fel, hogy melyik napon történt az ott olvasható 

esemény!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1830161  

 

19. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

Korosztály 3–6. évfolyam (Jó képességű 2. osztályosoknak is adható.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1830/306/744  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot! Rakd sorba a 

mondatokat! Ez történt a teremtés 1. napján.  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1830306  
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20. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

Korosztály 3–6. évfolyam (Jó képességű 2. osztályosoknak is adható.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1830/913/345  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot! Rakd sorba a 

mondatokat! Ez történt a teremtés 2. napján.  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthet:. https://wordwall.net/hu/resource/1830913  

 

21. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

Korosztály 3–6. évfolyam (Jó képességű 2. osztályosoknak is adható.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1831/053/611  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot! Rakd sorba a 

mondatokat! Ez történt a teremtés 3. napján.  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1831053  

 

22. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

Korosztály 3–6. évfolyam (Jó képességű 2. osztályosoknak is adható.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1831/130/162  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot! Rakd sorba a 

mondatokat! Ez történt a teremtés 4. napján. 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1831130  
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23. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

Korosztály 3–6. évfolyam (Jó képességű 2. osztályosoknak is adható.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1831/250/823  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot! Rakd sorba a 

mondatokat! Ez történt a teremtés 5. napján.  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1831250  

 

24. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

Korosztály 3–6. évfolyam (Jó képességű 2. osztályosoknak is adható.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1831/336/385  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot! Rakd sorba a 

mondatokat! Ez történt a teremtés 6. napján.  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1831336  

 

25. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

Korosztály 3–6. évfolyam (Jó képességű 2. osztályosoknak is adható.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1831/515/792  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot! Rakd sorba a 

mondatokat! Ez történt a teremtés 7. napján. 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1831515  
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26. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1825/540/347  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten az első napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod a 

táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1825540  

 

27. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1887/369/373  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a második napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálod a 

táblán!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1887369  

28. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/011/142  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a harmadik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826011  

 

 

https://wordwall.net/play/1825/540/347
https://wordwall.net/hu/resource/1825540
https://wordwall.net/play/1887/369/373
https://wordwall.net/hu/resource/1887369
https://wordwall.net/play/1826/011/142
https://wordwall.net/hu/resource/1826011


29. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/155/758  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a negyedik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826155  

 

30. 

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/236/631 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten az ötödik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826236  

 

31.  

Feladattípus Szókereső 

 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/380/389  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten a hatodik napon? Az ehhez kapcsolódó szavakat megtalálhatod 

a táblán! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826380  

 

 

https://wordwall.net/play/1826/155/758
https://wordwall.net/hu/resource/1826155
https://wordwall.net/play/1826/236/631
https://wordwall.net/hu/resource/1826236
https://wordwall.net/play/1826/380/389
https://wordwall.net/hu/resource/1826380


32. 

Feladattípus Képes memóriajáték. Mozaik. 

 

Korosztály 1–4 évfolyam. Mivel nincs sok olvasnivaló benne, kiemelten javasolt elsősök 

számára.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1826/536/666  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg az azonos képeket, és közben idézd fel, hogy mi mindent teremtett 

Isten! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ 18 kártyás memóriajáték.  

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1826536  

 

33.  

Feladattípus Szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/1829988 (Nincs önálló link a gyermekekhez, 

ugyanazt használják.)  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg a kereket és mondd el, hogy az adott napon mit teremtett Isten! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1829988  

 

34. 

Feladattípus Szerencsekerék, játékos ismétléshez, rögzítéshez.  

Korosztály 1–6. évfolyam. (1. osztályban külső segítség kell az olvasáshoz.) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Mindenképpen pedagógus segítségével végzendő feladat. Ugyanaz a link, 

mint a tanári változat. https://wordwall.net/hu/resource/1830161  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg a kereket, és idézd fel, hogy melyik napon történt az ott olvasható 

esemény!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosításra ad 

lehetőséget: https://wordwall.net/hu/resource/1830161  

 

https://wordwall.net/play/1826/536/666
https://wordwall.net/hu/resource/1826536
https://wordwall.net/hu/resource/1829988
https://wordwall.net/hu/resource/1829988
https://wordwall.net/hu/resource/1830161
https://wordwall.net/hu/resource/1830161


35. 

Feladattípus Igaz vagy hamis? (18 állítás) 

 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1831/671/225  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj a teremtés történetére, és válaszd ki, hogy melyik válasz igaz, melyik 

hamis!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1831671  

 

36. 

Feladattípus Képkvíz. A teremtés 1. napja 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1832/233/206  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit rejtenek a kockák? A teremtéstörténetre gondolva nézd meg a 

mozaikot, és ha tudod a választ, nyomd meg a piros gombot! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1832233  

 

37. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1832/556/291  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit rejtenek a kockák? Mi történt a teremtés 2. napján? Találd ki, és 

nyomd meg a gombot! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1832556  

 

 

https://wordwall.net/play/1831/671/225
https://wordwall.net/hu/resource/1831671
https://wordwall.net/play/1832/233/206
https://wordwall.net/hu/resource/1832233
https://wordwall.net/play/1832/556/291
https://wordwall.net/hu/resource/1832556


38. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1832/663/104  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit rejtenek a kockák? Mi történt a teremtés 3. napján? Találd ki és 

nyomd meg a gombot! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1832663  

 

39. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1832/774/870  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit rejtenek a kockák? Mi történt a teremtés 4. napján? Találd ki, és 

nyomd meg a gombot! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1832774  

 

40. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1832/847/715  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit rejtenek a kockák? Mi történt a teremtés 5. napján? Találd ki, és 

nyomd meg a gombot! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1832847  

 

https://wordwall.net/play/1832/663/104
https://wordwall.net/hu/resource/1832663
https://wordwall.net/play/1832/774/870
https://wordwall.net/hu/resource/1832774
https://wordwall.net/play/1832/847/715
https://wordwall.net/hu/resource/1832847


41. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1832/931/781  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit rejtenek a kockák? Mi történt a teremtés 6. napján? Találd ki, és 

nyomd meg a gombot! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1832931  

 

42. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1833/016/239  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit rejtenek a kockák? Kiket teremtett Isten a 6. napon? Ha tudod a 

megoldást, nyomd meg a piros gombot! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1833016  

 

43. 

Feladattípus  

Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/TUEcHIrj  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékezz vissza arra, hogy mit tett Isten a teremtés második napján, és rakd 

ki a puzzle-t! Idézd föl magadban a világ teremtését! 

Feladat képe  

 
 

https://wordwall.net/play/1832/931/781
https://wordwall.net/hu/resource/1832931
https://wordwall.net/play/1833/016/239
https://wordwall.net/hu/resource/1833016
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/TUEcHIrj


Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

 

44. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/gsr8BBmg  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékezz vissza arra, hogy mit tett Isten a teremtés harmadik napján, és rakd 

ki a puzzle-t! Idézd föl magadban a világ teremtését! 

Feladat képe 

  
Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

 

45. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jTQIuo6u  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékezz vissza arra, hogy mit tett Isten a teremtés negyedik napján, és rakd 

ki a puzzle-t! Idézd föl magadban a világ teremtését! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/gsr8BBmg
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jTQIuo6u


46. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–6. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6azQhDbn  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és gondod végig, hogy milyen égitesteket teremtett Isten! 

Melyik világít éjjel és melyik nappal? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

 

47. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LhP6D4Nt  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékezz vissza arra, hogy mit tett Isten a teremtés ötödik napján, és rakd ki 

a puzzle-t! Idézd föl magadban a világ teremtését! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

 

  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6azQhDbn
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LhP6D4Nt


48. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

 

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/mi7pSs54  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékezz vissza arra, hogy mi mindent teremtett Isten a teremtés hatodik 

napján! Rakd ki a puzzle-t, és idézd föl magadban a világ teremtésének 

történetét! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

 

49. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/OtWk4C6M  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A teremtés 6. napján Isten megteremtette az első emberpárt. Mit tudsz róluk? 

Rakd ki a puzzle-t, és meséld el a történetet! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/mi7pSs54
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/OtWk4C6M


50. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 1–6. évfolyam (Az első osztályban külső segítségre van szükség, ha a 

gyerekek még nem tudnak olvasni.)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/r2vHe75s  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan hívták az első emberpárt, akit Isten teremtett? Válaszd ki a 

kakukktojást!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A játék az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

A nyomtatott feladat képét raktam be ide, az online elvégezhető feladatét nem 

tudom sajnos bemásolni. 

 

51. 

Feladattípus Főfogalom-keresés, szöveges feladat 

Korosztály 2–5. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LlF8EJjr  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kapcsold össze a teremtési napokat azzal, hogy mi mindent tett Isten az adott 

napon! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/r2vHe75s
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LlF8EJjr


generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

A nyomtatott feladat képét raktam be ide, az online elvégezhető feladatét nem 

tudom sajnos bemásolni. 

 

52. 

Feladattípus Igaz-hamis, szöveges feladat 

Korosztály 1–4. évfolyam (Első osztályban külső segítségre van szükség, ha nem tudnak 

olvasni a gyerekek.) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/QMx1kgeW  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondold végig az alábbi állításokat a Bibliában található teremtéstörténettel 

kapcsolatban! Döntsd el, hogy igazak-e vagy hamisak!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

A nyomtatott feladat képét raktam be ide, az online elvégezhető feladatét nem 

tudom sajnos bemásolni. 

 

53. 

Feladattípus Mondatkirakó, szöveges feladat 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/oI0LdIBW  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondold át a teremtéstörténetet, és rakd ki az ehhez kapcsolódó mondatot! Ki 

mondta és mikor?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

A nyomtatott feladat képét raktam be ide, az online elvégezhető feladatét nem 

tudom sajnos bemásolni. 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/QMx1kgeW
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/oI0LdIBW


54. 

Feladattípus Nézz utána! Szöveges és képes feladat egyben 

Korosztály 4–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jm4S4Shw  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Átfogalmazva így hangzik a teremtéstörténet néhány mondata: "Minden a 

tiétek! Gondoskodjatok a teremtett világról! Legyenek gyermekeitek és 

tanítsátok meg nekik is ezt!" Olvasd el ezt a Szentírásból! 1Mózes 1,28–30. 

Mit mondott még Isten az embernek? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

generált feladatsorra mutat (csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is 

közzétehető és használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni.  

A nyomtatott feladat képét raktam be ide, az online elvégezhető feladatét nem 

tudom sajnos bemásolni. 

 

55. 

Feladattípus Anagramma, szöveges feladat, 4 kifejezés 

Korosztály 2-5.o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1883/113/997  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj arra, hogyan teremtette Isten a világot! Tedd sorrendbe őket! Mi jut 

eszedbe a szavakról? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1883113  

 

  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jm4S4Shw
https://wordwall.net/play/1883/113/997
https://wordwall.net/hu/resource/1883113


56. 

Feladattípus Keresztrejtvény 

Korosztály 2–5. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/1883/520/497  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Olvasd el a Történetek a Bibliából című könyv „Kezdetben” című fejezetét! 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1883520  

 

57. 

Feladattípus Képes és szöveges feladat egyben. Doboznyitogató. 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/1883995  

Ugyanaz a link érvényes, mint ami a pedagógusok számára megosztható.  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi van a dobozban? Olvasd el (vagy nézd meg) a Kezdetben című történetet 

a teremtéstörténetről, és nyisd ki a dobozt!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1883995  

 

58. 

Feladattípus Képi feladat, fejlesztő feladat. Koncentráció és figyelem fejlesztése.  

(7 kép és feladat) 

Korosztály Tipikus képességű gyermekek: 1–2. éfvolyam  

Enyhe értelmi sérült gyermekeknél 3-4. osztályig jól használható. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/1886694  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg a képet és válaszolj a kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/1886694 

 

  

https://wordwall.net/play/1883/520/497
https://wordwall.net/hu/resource/1883520
https://wordwall.net/hu/resource/1883995
https://wordwall.net/hu/resource/1883995
https://wordwall.net/hu/resource/1886694
https://wordwall.net/hu/resource/1886694


59. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/QF8VkDjR  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten a világ teremtésekor különleges dolgokat tett. Az egyik napról szól ez a 

szöveg. Fejtsd meg a titkosírást, és nézz utána, hogy melyik napon történtek 

az itt található események! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat ingyenes regisztráció után az RPI digitális feladatbankban elérhető, 

és egy önállóan készített feladatlapba is be lehet helyezni. Így online 

elkészíthetővé vagy nyomtathatóvá válik. 

Figyeljünk arra, hogy olyan gyermekek dolgozzanak vele, akik nem 

diszlexiások vagy diszgráfiások, illetve nincs tanulási nehézségük.  

 

 

  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/QF8VkDjR


60. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/x7gSGWcf  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ez az esemény is akkor történt, amikor Isten a világot teremtette. Titkosítva 

olvashatod a történeket. Fejtsd meg a titkosírást! Melyik napon történt ez? Mit 

tudsz még arról, amit itt olvastál? Meséld el a padtársadnak! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat ingyenes regisztráció után az RPI digitális feladatbankban elérhető, 

és egy önállóan készített feladatlapba is be lehet helyezni. Így online 

elkészíthetővé vagy nyomtathatóvá válik. 

Figyeljünk arra, hogy olyan gyermekek dolgozzanak vele, akik nem 

diszlexiások vagy diszgráfiások, illetve nincs tanulási nehézségük. 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/x7gSGWcf

