
Történetek a Bibliából: Bűneset – Képes és szöveges feladatok 
 
1. 

Feladattípus Párosító 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13420007  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Olvasd el a bűneset történetét, és keresd meg az összeillő párokat! Gondold 

végig, hogy mi lehet a közös a párokban! Beszéld ezt meg egy barátoddal 

vagy csoporttársaddal! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat jól beépíthető egy órába vagy csoportfoglalkozásba. A feladat 2. 

felét a gyermekek párban, szóban végezhetik el.  

Elsősökkel akkor végezhető a feladat, hogyha valaki segít nekik a szöveg 

felolvasásával.  

 

2. 

Feladattípus Párosító, képes 

Korosztály 1–4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13421709  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit látsz a képeken? Válaszd ki a megfelelő kifejezéseket! Hogyan 

kapcsolódnak ezek a kifejezések a bűneset történetéhez? Beszéld meg egy 

csoporttársaddal a válaszaidat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13421709 

A feladat jól használható ismétléshez, összefoglaláshoz is. A képes forma 

miatt elsős gyerekeknél is használható.  

 

 

https://learningapps.org/view13420007
https://learningapps.org/view13421709
https://learningapps.org/13421709


3. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13421926  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A Biblia elmondja, hogyan jelent meg a bűn a világban. Erről szól ez a 

hiányos szöveg is. Idézd fel a történetet, és egészítsd ki a szöveget! 

Segítséget kaphatsz a kapcsolódó videóban! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Csak akkor javasolt a feladat használata, ha a gyermek már jól ír és olvas. 

Csoportmunkában vagy párban is végezhető.  

Weblink: https://learningapps.org/13421926  

 

4. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13422049  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt az első emberpárral a bűnbeesés után? Megtudhatod, ha 

kiegészíted a hiányos szöveget!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13422049  

A hosszabb szöveg miatt olyan gyerekek számára javasolt a feladat, akik jól 

bánnak a betűkkel, és jól elsajátították az írás-olvasás készségét.  

https://learningapps.org/view13421926
https://learningapps.org/13421926
https://learningapps.org/view13422049
https://learningapps.org/13422049


5. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 1–5. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13483401  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A Biblia beszél arról, hogyan jelent meg a bűn a világban. Gondolj a 

történetre, és rakd sorba az eseményeket a sorrendjük szerint! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: 

https://learningapps.org/13483401  

Mivel képes feladatról van szó, egészen kicsikkel is használható. Jól működik 

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel.  

6. 

Feladattípus Videó feladatokkal 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13483580  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A Szentírás elmondja a bűneset történetét. Nézd meg a videót, és válaszolj a 

közben felmerülő kérdésekre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13483580  

Elsősöknél is használható abban az esetben, ha már tudnak olvasni, vagy van 

felnőtt (nagyobb gyermek), aki a feladatok felolvasásában tud segíteni. A 

feladat segíti a kooperativitást is, mivel közösen is tudnak a gyermekek 

dolgozni benne.  

A következő 4 kérdés található benne:  

1. Mi volt a neve a két különleges fának, ami az Éden kertjében 

megtalálható volt? Mondd ki a nevüket hangosan! 

2. Mit gondolsz, mit csinált a kígyó? Beszéld meg egy csoporttársaddal! 

3. Mire vette rá a kígyó Ádámot és Évát? Beszéld meg egy 

csoporttársaddal! 

4. Mi lett a következménye az első emberpár tettének? 

 

https://learningapps.org/view13483401
https://learningapps.org/13483401
https://learningapps.org/view13483580
https://learningapps.org/13483580


7. 

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13483714  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Képzeld el, hogy Te is ott vagy az Édenkertben Ádámmal és Évával. Hogyan 

döntenél a következő helyzetekben? Nézd meg a videót, és válaszolj a 

közben megjelenő kérdésekre! Akár egy társaddal is megbeszélhetitek a 

véleményeteket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat egy drámás feldolgozás interaktív és IKT-ra szabott változata. A 

gyermekek belehelyezkedhetnek Ádám és Éva helyzetébe az egyes 

szituációkban. 3. osztályos kortól ajánlom (vagy jó képességű 

másodikosoknak), mivel itt részben el kell tudni vonatkoztatni a történettől, 

és a feladat 6 helyen is megállítja a történetet. A feldolgozás így kb. 15-20 

percet is igénybe vehet.  

Weblink: https://learningapps.org/13483714  

 

8. 

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13483775  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jellemezd a bűneset történetének szereplőit, a tetteiket és viselkedésüket 

figyelembe véve! Nézd meg a videót, és válaszolj a felmerülő kérdésekre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13483775  

A feladat a gondolkodásmód fejlesztésére, ok-okozati összefüggések 

megtámogatására, véleményalkotás készségének fejlesztésére alkalmas. 

Emiatt 3. osztályos kortól javaslom a használatát.  

 

 

https://learningapps.org/view13483714
https://learningapps.org/13483714
https://learningapps.org/view13483775
https://learningapps.org/13483775


9. 

Feladattípus Legyen Ön is milliomos! 

Korosztály 2–8. évolyam (A nehezebb kérdések miatt inkább nagyobbak számára vagy 

jobb képességű, jó memóriájú kisiskolásoknak ajánlott.) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484045  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel az első bűneset történetét, és válaszolj a kérdésekre! A feladat előtt 

megnézheted a Történetek a Bibliából című feldolgozás ide tartozó részét. 

Segítségként akár a könyvben is elolvashatod a történetet. 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13484045  

A népszerű játék mintájára készült a feladat, amely részletes ismétlésre is 

alkalmas. Többször is játszható, mivel nagy a belső választási lehetőség, és 

nem jönnek elő ugyanazok a kérdések gyakran. Első osztályosoknál csak 

akkor javaslom, ha van, aki a gyermeknek felolvassa a kérdéseket.  

 

10. 

Feladattípus Betűkirakó 

Korosztály 2–5. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484105  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan hívták a tiltott fát, ami az Édenkert közepén állt? Találd ki a betűket, 

és fejtsd meg a választ, mielőtt elfogynak a virág szirmai! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A klasszikus „akasztófa” játék szebb és kevésbé rémítő formában. Csak 

olyan gyerekekkel használható, akik ismerik a betűket és rendelkeznek a 

témához tartozó megfelelő szókinccsel.  

Weblink: https://learningapps.org/13484105  

 

https://learningapps.org/view13484045
https://learningapps.org/13484045
https://learningapps.org/view13484105
https://learningapps.org/13484105


11. 

Feladattípus Betűkirakó 

Korosztály 2–4.o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484141  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel a bűneset történetét! Kik voltak az események szereplői? Fejtsd 

meg a neveket! Jól vigyázz, nehogy elfogyjanak a virág szirmai a találgatás 

közben! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A klasszikus „akasztófa” játék szebb és kevésbé rémítő formában. Csak 

olyan gyerekekkel használható, akik ismerik a betűket és rendelkeznek a 

témához tartozó megfelelő szókinccsel. Ez többkörös játék, 4 válasz is van.  

Weblink: https://learningapps.org/13484141  

 

12. 

Feladattípus Betűkirakó 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484404  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan hívták a két fát az Édenkert közepén? A megfelelő betűket 

megtalálva, írd be a válaszokat!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13484404  

Mivel betűkkel kell dolgozni, csak olyan gyermekekkel használható, akik jól 

ismerik az abc-t.  

 

 

https://learningapps.org/view13484141
https://learningapps.org/13484141
https://learningapps.org/view13484404
https://learningapps.org/13484404


13. 

Feladattípus Betűkirakó 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484439  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ígért Isten az embernek? Kit küld hozzájuk, aki megváltást hoz? A 

választ megtudhatod, ha a helyes betűket megtalálod!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13484439 

 

 

14. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam (könnyített változat) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484580  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ádám és Éva elrejtőzött Isten elől, amikor megszegték a parancsát. Ebben a 

táblázatban 8 olyan szó rejtőzik, ami a bűneset történetéhez kapcsolódik. 

Keresd meg a szavakat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Mivel sok a betű, ezért csak olyan gyermekekkel javasolt használni, akiknek 

jó a nyelvi-verbális intelligenciájuk, illetve kompetensen tudják az abc betűit 

használni.  

Weblink: https://learningapps.org/13484580  

 

  

https://learningapps.org/view13484439
https://learningapps.org/13484439
https://learningapps.org/view13484580
https://learningapps.org/13484580


15. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam (nehezített változat)  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484616  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ádám és Éva elrejtőzött Isten elől, amikor megszegték a parancsát. Ebben a 

táblázatban 8 olyan szó rejtőzik, ami a bűneset történetéhez kapcsolódik. 

Keresd meg a szavakat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13484616  

Mivel sok a betű, ezért csak olyan gyermekekkel javasolt használni, akiknek 

jó a nyelvi-verbális intelligenciájuk, illetve kompetensen tudják az abc betűit 

használni.  

A képi háttér zavaró lehet figyelemzavarral, illetve tanulási nehézséggel 

küzdő gyermekek számára.  

 

16. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam (könnyített) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13484680  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel az Édenkertben Ádám és Éva, valamint a kígyó beszélgetését! 8 

szót találsz ebből az alábbi táblázatban. Keresd meg őket! Beszéld meg a 

csoporttársaiddal, hogyan kapcsolódnak ezek a tanult történetekhez! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13484680  

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13484616
https://learningapps.org/13484616
https://learningapps.org/view13484680
https://learningapps.org/13484680


17. 

Feladattípus Keresztrejtvény 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13485255  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ígért Isten az embernek a bűneset után? Megtudod, ha válaszolsz a 

kérdésekre, és megfejted a keresztrejtvényt! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13485255  

 

18. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13485317  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Olvasd el vagy nézd meg a Történetek a Bibliából című feldolgozás 

bűnesetről szóló történetét! Ezután rendezd sorba az eseményeket! Melyik 

esemény melyik után következett? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A szöveges feladat miatt nem javasolt elsősöknek. Ha van segítsége a 

gyermeknek, aki felolvassa, akkor elsősöknél is használható a feladat.  

Weblink: https://learningapps.org/13485317  

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13485255
https://learningapps.org/13485255
https://learningapps.org/view13485317
https://learningapps.org/13485317


19. 

Feladattípus Szöveges kirakó (képes puzzle van mögötte) 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13485347  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az Édenkerthez két esemény is kapcsolódik. Az egyik a teremtés története, 

amikor Isten ide helyezte az általa teremtett embert. A másik a bűneseté. 

Válogasd ki az alábbi szövegek közül, hogy melyik kifejezés melyik 

történethez tartozik! Majd nézd meg a mögöttük lévő képet! Mit gondolsz, 

mit ábrázol? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13485347  

A teremtéstörténet és a bűneset tanulása után jól használható a két történet 

részleges átismétlésére a feladat.  

A feladat alkalmas a logikus gondolkodásmód fejlesztésére is.  

 

20. 

Feladattípus Szöveges kirakó (képes puzzle van mögötte) 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13485392  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hasonlítsd össze Isten, a Sátán és az emberpár tetteit a bűneset története 

alapján! Válogasd szét, hogy kihez melyik kifejezés tartozik! Gondold végig 

azt is, hogy miért lehet rájuk jellemző az adott meghatározás. 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13485392  

A feladat alkalmas a logikus gondolkodásmód fejlesztésére is. 

 

 

https://learningapps.org/view13485347
https://learningapps.org/13485347
https://learningapps.org/view13485392
https://learningapps.org/13485392


21. 

Feladattípus Mondatkirakó 

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3440/334/692  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel a bűneset történetét, és keress 7 kapcsolódó elrejtett szót! Rakd 

össze egy mondattá! Ki mondta, kinek? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható:  

https://wordwall.net/hu/resource/3440334  

 

22. 

Feladattípus Forgatható kerék – fantáziajáték 

Korosztály 1–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Meséld el a bűneset történetét az adott szereplő szemszögéből!  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

https://wordwall.net/hu/resource/3441499  

A tanári és a diákoknak szóló link itt ugyanaz.  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat több szinten használható. Egyrészt segíti a történet felidézését és 

rögzítését. Másrészt a szociális perspektívaváltást is megtámogathatja a több 

oldalról való történetátgondolás, szereplők helyzetébe való beilleszkedés 

szempontjából. Az egész csoporttal együtt is végezhető és különböző 

kooperatív technikák kapcsolhatók a feladathoz. 

Az elsősöknek az olvasáshoz segítségre lehet szükségük.  

Előfizetés birtokában módosítható link pedagógusok számára: 

https://wordwall.net/hu/resource/3441499  

 

https://wordwall.net/play/3440/334/692
https://wordwall.net/hu/resource/3440334
https://wordwall.net/hu/resource/3441499
https://wordwall.net/hu/resource/3441499


23. 

Feladattípus Forgatható kerék – fantáziajáték 

Korosztály 3–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3441717 

Azonos a tanári és a diákoknak szóló link.  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ha ott lettél volna az Édenkertben, kinek milyen tanácsot adtál volna? Több 

ötletet is mondhatsz! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában módosítható link pedagógusok számára: 

https://wordwall.net/hu/resource/3441717  

A feladat 1–2. osztályban csak nagy odafigyeléssel alkalmazható. Az 

olvasáshoz mindenképpen szükség lehet segítségre.  

A feladat segíti a gyermekek szociális perspektívaváltását, helyzetbe való 

beilleszkedését, érzelmi intelligenciájának fejlesztését.  

 

24. 

Feladattípus Forgatható kerék – fantáziajáték 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3443490 

Azonos a tanári és a diákoknak szóló link. 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A történet melyik jelenetét ábrázolja a kép? Meséld el, hogy mit látsz rajta és 

hogyan kapcsolódik ez a történethez! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetéssel rendelkező pedagógusok számára szerkeszthető link: 

https://wordwall.net/hu/resource/3443490  

A képes forma miatt a feladat kisebbeknél is jól használható. Viszont 

figyeljünk arra, hogy megfelelő méretben legyen a feladat alkalmazva, hogy 

értelmezhetőek legyenek a képek. 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3441717
https://wordwall.net/hu/resource/3441717
https://wordwall.net/hu/resource/3443490
https://wordwall.net/hu/resource/3443490


25. 

Feladattípus Játékos képfelismerő 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3443807  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit rejt a kép? Ha felismered, válaszd ki a helyes választ!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3443807  

 

26. 

Feladattípus Játékos képfelismerő 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3446/312/558  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Fejtsd meg a képet, és válaszolj a kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3446312  

 

27. 

Feladattípus Játékos képfelismerő 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3447/005/193  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit rejt a kép? Találd ki, és válaszolj a kérdésre!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3447005  

https://wordwall.net/hu/resource/3443807
https://wordwall.net/hu/resource/3443807
https://wordwall.net/play/3446/312/558
https://wordwall.net/hu/resource/3446312
https://wordwall.net/play/3447/005/193
https://wordwall.net/hu/resource/3447005


28. 

Feladattípus Játékos képfelismerő 

Korosztály 1–6. évfolya  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3447/069/598  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit rejt a kép? Találd ki, és válaszolj a kérdésre!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3447069  

 

29. 

Feladattípus Játékos képfelismerő 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3447/122/196  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit rejt a kép? Találd ki, és válaszolj a kérdésre!  

Feladat képe 

  
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3447122  

 

30. 

Feladattípus Lufipukkasztó, memóriajáték, 3 szint  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3447/238/833  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan kapcsolódnak a bűneset történetéhez a kifejezések? Válaszd ki az 

összes lufit, ami ide illik!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3447238  

 

 

https://wordwall.net/play/3447/069/598
https://wordwall.net/hu/resource/3447069
https://wordwall.net/play/3447/122/196
https://wordwall.net/hu/resource/3447122
https://wordwall.net/play/3447/238/833
https://wordwall.net/hu/resource/3447238


31. 

Feladattípus Képes feladat, memóriajáték  

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3447/349/470  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg azokat a képeket, amelyek a bűneset történetéhez tartoznak! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3447349  

 

32. 

Feladattípus Igaz-hamis, 12 állítás 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3447/595/848  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi a helyes válasz? Idézd fel a bűneset történetét, és válassz!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Előfizetés birtokában szerkeszthető link pedagógusoknak: 

https://wordwall.net/hu/resource/3447595  

Ha a gyermekeknek van az olvasáshoz segítségük, akkor elsősöknél is 

használható feladat. 

 

33. 

Feladattípus Képes memóriajáték. Mozaik.  

Korosztály 1–6. évfolyam. Mivel nincs sok olvasnivaló benne, kiemelten javasolt 

elsősök számára.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3493/890/561  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel mindazt, amit a bűneset történetéről tudsz! Keresd meg az egyező 

képeket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ 12 kártyás memóriajáték. Figyelem fejlesztésre és koncentráció segítésére is 

alkalmas. 

Tanároknak adható link, előfizetés birtokában módosítható. 

https://wordwall.net/hu/resource/3493890  

https://wordwall.net/play/3447/349/470
https://wordwall.net/hu/resource/3447349
https://wordwall.net/play/3447/595/848
https://wordwall.net/hu/resource/3447595
https://wordwall.net/play/3493/890/561
https://wordwall.net/hu/resource/3493890


34. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/r4J92oUN  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és meséld el, hogy mit látsz rajta! Hogyan kapcsolódik ez 

az első bűn történetéhez?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak javasolt.  

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.  

 

35. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/IoU06dfW  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt az első emberpárral az Édenkertben? Rakd ki a puzzle-t, és mondd 

el, hogy mit látsz a képen! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, ezért 1–2. osztályban csak jó képességű gyermekek között 

javasolt.  

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. 

 

 

 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/r4J92oUN
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/IoU06dfW


36. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit látsz a képen? Rakd ki a puzzle-t, és meséld el, hogy melyik történet 

milyen jelentét ábrázolja!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak javasolt.  

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. 

 

37. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Ádám és Éva az Édenkertben? Rakd ki a puzzle-t! Mit gondolsz, mit 

mondanak egymásnak a képen lévő szereplők?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak javasolt.  

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. 

 

38. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/c7JKKu1Y  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit ábrázol a puzzle? Hogyan kapcsolódik ez a jelenet a bűneset 

történetéhez? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak javasolt.  

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

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/tcuWZEpP
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/IrdDRgQj
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/c7JKKu1Y


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

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

tudja megnézni. 
 

39. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle  

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Milyen érzelmeket látsz Ádám és Éva arcán? Mit 

gondolsz, miért viselkednek így?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak javasolt.  

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. 
 

40. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/5B3UzejQ  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Milyen tanácsot adnál a képen lévő szereplőknek? 

Beszéld meg egy barátoddal vagy csoporttársaddal a válaszaidat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, ezért 1–2. osztályban csak jó képességű gyermekek 

számára javasolt.  

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. 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/fhgLRKRL
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/5B3UzejQ


41. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/V9TI5xBb  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen tanácsot adnál Ádámnak? Mit mondanál Évának? Indokold is a 

válaszaidat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, ezért 1–2. osztályban csak jó képességű gyermekek között 

javasolt.  

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. 

 

42. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/h1ZjOAQ2  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, hogyan érezhetik magukat a kép szereplői? Rakd ki a puzzle-t! 

Mi lehet az érzéseik oka?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, ezért 1–2. osztályban csak jó képességű gyermekek között 

javasolt.  

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. 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/V9TI5xBb
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/h1ZjOAQ2


43. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/V0vWTyqc  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, hogyan történt Isten beszélgetése Ádámmal és Évával? Rakd 

ki a puzzle-t, majd írj egy saját változatot a beszélgetésre!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, ezért 1–2. osztályban csak jó képességű gyermekek között 

javasolt.  

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. 

 

44. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ihkPzb9u  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és idézd fel az első bűn történetét! A bűnnek 

következménye is lett! Olvasd el Mózes 1. könyvéből a 3. fejezetet, és 

gyűjtsd össze, hogy kinek mi lett a büntetése! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, ezért 1..2. osztályban csak jó képességű gyermekek között 

javasolt.  

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. 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/V0vWTyqc
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ihkPzb9u


45. 

Feladattípus Képes feladat, puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Nasf0Lqk  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi lett a következménye az Édenkertben az ember tettének? Rakd ki a 

puzzle-t, és idézd fel a történetet a kép alapján! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak javasolt.  

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. 

 

46. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1cL4Httl  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit mondott Isten az emberpárnak az Éden kertjében? Ha megfejted a 

titkosírást, kiderül! Mit gondolsz, miért mondta ezt 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. 

Ez a feladat 2–3. osztályban akkor javasolt, ha a gyermekek jól használják a 

betűket. 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Nasf0Lqk
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1cL4Httl


47. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Ava2nD3O  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Fejtsd meg a mondatot! Ki mondta kinek? Gondolj a bűneset történetére!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az 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. 

Ez a feladat 2–3. osztályban akkor javasolt, ha a gyermekek jól használják a 

betűket. 
 

48. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mondta kinek? Fejtsd meg a titkosírást, és gondolj a bűneset történetére! 

Mit gondolsz, mit érezhetett az, aki ezt mondta?  

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. 

Ez a feladat 2–3. osztályban akkor javasolt, ha a gyermekek jól használják a 

betűket. 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Ava2nD3O
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/rURFfnww


49. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/kPKOfl7I  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, miért tette föl ezt a kérdést Isten? Fejtsd meg a titkosírást és 

megtudod, hogy mi a kérdés! 

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. 

Ez a feladat 2–3. osztályban akkor javasolt, ha a gyermekek jól használják a 

betűket. 

 

50. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/KqkOvw3W  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan gondoskodott Isten az emberiségről a bűneset után? Megtudod, ha 

megfejted a titkosírást! Hogyan tartotta meg Isten ezt az ígéretét! Mondd el 

röviden! 

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. 

Ez a feladat 2-3. osztályban akkor javasolt, ha a gyermekek jól használják a 

betűket. 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/kPKOfl7I
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/KqkOvw3W

