
Történetek a Bibliából: A vízözön története – Képes és szöveges feladatok 
 
1. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/40aQdqlE  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik nem illik a sorba? Válaszd ki úgy, hogy Nóé történetére gondolsz! 

Indokold is a válaszod!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az olvasási szükséglet miatt javasolt 2. évfolyamtól. Jó képességű elsősöknek, 

illetve ha van lehetőség arra, hogy segítséget kap a gyermek az olvasáshoz, 

korábban is használható.  

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. 

 

2. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/TbQm6qR4  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik nem illik a sorba? Válaszd ki az alábbiak közül és indokold is a 

válaszod! Gondolj a vízözön történetére!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az olvasási szükséglet miatt javasolt 2. évfolyamtól. Jó képességű 

elsősöknek, illetve ha van lehetőség arra, hogy segítséget kap a gyermek az 

olvasáshoz, korábban is használható. 

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/40aQdqlE
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/TbQm6qR4


3. 

Feladattípus Igaz-hamis 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még a vízözön történetére? Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-

e az állítások! Szóban indokold is meg a válaszod!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az olvasási szükséglet miatt javasolt 2. évfolyamtól. Jó képességű elsősöknek, 

illetve ha van lehetőség arra, hogy segítséget kap a gyermek az olvasáshoz, 

korábban is használható.  

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. 

 

4. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/kE7rexsq  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Nóé idején nagyon gonosz módon 

viselkedtek az emberek. Rakd ki a puzzle-t! Mit jelenthet gonosz módon 

viselkedni? Mondj példákat rá!  

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. 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zQpnTVNU
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/kE7rexsq


5. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/7rA1oflF  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Mit gondolsz, hogyan reagált Nóé először, amikor Isten 

elmondta neki a tervét? Hogyan kezdhetett neki Nóé a bárka készítésnek? 

Gyűjts ötleteket!  

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. 

 

6. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Isten, mit tett Nóé, és mit cselekedtek az emberek? Válogasd szét a 

vízözön története alapján!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az olvasási szükséglet miatt javasolt 2. évfolyamtól. Jó képességű elsősöknek, 

illetve ha van lehetőség arra, hogy segítséget kap a gyermek az olvasáshoz, 

korábban is használható.   

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/7rA1oflF
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1pKleZgL


7. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/EyDW1SVE  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kösd össze a párokat! Gondolj a vízözön történetére!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az olvasási szükséglet miatt javasolt 2. évfolyamtól. Jó képességű elsősöknek, 

illetve ha van lehetőség arra, hogy segítséget kap a gyermek az olvasáshoz, 

korábban is használható.  Komplex feladat. 

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. 

 

8. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen nehézségei lehettek Nóénak a bárka építése során? Gyűjts néhány 

ötletet, és rakd ki a puzzle-t!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1..2. osztályosoknak is 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 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/EyDW1SVE
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/vfLexsKK


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

tudja megnézni. 

 

9. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Un3UEP37  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Milyen érzés számodra az eső? Idézd fel és gondold 

végig, hogy vajon mit érezhetett Nóé és családja a bárkában! Szerinted ez 

hasonlíthatott vagy különbözött a te érzéseidtől? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű 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. 

 

10. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1Xlm0xHQ  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

40 nap és 40 éjjel esett az eső. Ez jó hosszú idő. Mit gondolsz, mit érezhettek 

a bárkában Nóé és a családja? Rakd ki a puzzle-t, és beszéld meg a 

csoporttársaiddal az ötleteidet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű 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/Un3UEP37
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1Xlm0xHQ


11. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6UTDB7Y5  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen állatokat engedett ki Nóé a bárkából, hogy megnézze, ki tudnak-e 

már szállni a bárkából? Rakd ki a puzzle-t, és mondd el a válaszokat!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű 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. 

 

12. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/9zpo1RS9  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit hozott a galamb a szájában? Mit jelentett ez Nóénak? Rakd ki a puzzle-t, 

és mondd el szóban!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű 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/6UTDB7Y5
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/9zpo1RS9


13. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/sP16Apdn  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Írj egy imádságot, amit Nóé és családja mondhatott, 

amikor a bárkából kijöttek!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű 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. 

 

14. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/mTa4wolT  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten az özönvíz után szövetsége jeleként helyezte a szivárványt az égre. Mit 

gondolsz, mit fejez ez ki? Ha te a szivárványra nézel, milyen érzéseket vált 

ki belőled? Mondd el szóban!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű 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/sP16Apdn
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/mTa4wolT


15. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/X1yn8lOe  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan érezhették magukat a bárkában? Isten ezt ígérte Nóénak! Fejtsd meg 

a szöveget és megtudod!  

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. 

 

16. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/3TeZauYQ  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten ezt mondta Nóénak. Fejtsd meg a titkosírást, és megtudod, hogy miből 

készült a bárka!  

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/X1yn8lOe
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/3TeZauYQ


17. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évf.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LLwg9dpu  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mennyi állatot vitt be Nóé a bárkába? A pontos számot nem tudjuk, de azt 

igen, hogy mindenből mennyit kellett vinnie. Ha megfejted a kódot, te is 

megtudhatod!  

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. 

 

18. 

Feladattípus Rakd sorba! 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/M7jOpB9h  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még, hogyan történtek az események? Rakd sorba a vízözön 

történetét!  

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. 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LLwg9dpu
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/M7jOpB9h


19. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13634434  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találtál egy régi irattekercset! Sőt! Egész tekercssorozatot! Egy izgalmas, régi 

és sokatmondó történetet olvashatsz benne. Nóéról szól és a vízözön 

előzményeiről. Pótold a hiányzó szavakat!  

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/13634434  

 

20. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13634461  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találtál egy régi irattekercset! Sőt! Egész tekercssorozatot! Egy izgalmas, régi 

és sokatmondó történetet olvashatsz benne. A vízözönről szól. Sajnos 

elvesztek belőle fontos kifejezések. Keresd meg őket! 

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/13634461  

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13634434
https://learningapps.org/13634434
https://learningapps.org/view13634461
https://learningapps.org/13634461


21. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13634483  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találtál egy régi irattekercset! Sőt! Egész tekercssorozatot! Egy izgalmas, régi 

és sokatmondó történetet olvashatsz benne. Mi történt az özönvíz során és 

utána? Pótold a szavakat! 

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/13634483  

 

22. 

Feladattípus Rakd sorba! 

Korosztály 1–3. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13634499  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt a vízözön előtt, és hogyan készült el a bárka? Rakd sorba a képeket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Képes feladat, kicsiknél is jól használható. 

Weblink: https://learningapps.org/13634499  

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13634483
https://learningapps.org/13634483
https://learningapps.org/view13634499
https://learningapps.org/13634499


23. 

Feladattípus Rakd sorba! 

Korosztály 1–4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13634518  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd sorba a vízözön eseményeit!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Képes feladat, kicsiknél is jól használható. 

Weblink: https://learningapps.org/13634518  

 

24. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3647/906/608  

 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten ezt mondta Nóénak... Keresd meg a szavakat, és mondd el, hogyan 

kapcsolódik ez a történethez!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Kicsiknél is használható, ha már ismerik a betűket. Tanárokkal megosztható 

link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3647906  

5 állítás  

 

 

 

https://learningapps.org/view13634518
https://learningapps.org/13634518
https://wordwall.net/play/3647/906/608
https://wordwall.net/hu/resource/3647906


25. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3647/934/652  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt a bárkában? Rakd össze a szavakat és meséld el a történetet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Kicsiknél is használható, ha már ismerik a betűket. Tanárokkal megosztható 

link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3647934  

6 állítás  

 

26. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3647/958/348  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit mondott Isten az özönvíz után Nóénak? Rakd össze a szavakat, és állíts 

össze egy mondatot belőlük! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3647958  

3 állítás  

 

 

https://wordwall.net/play/3647/934/652
https://wordwall.net/hu/resource/3647934
https://wordwall.net/play/3647/958/348
https://wordwall.net/hu/resource/3647958


27. 

Feladattípus Repülős 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3648/008/226  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vezesd a repülőt a jó válaszhoz! Gondolj a vízözön történetére!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3648008  

 

28. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3653/458/225  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A vízözön történetében több névvel is találkozhatsz. Rakd ki őket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3653458  

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3648/008/226
https://wordwall.net/hu/resource/3648008
https://wordwall.net/play/3653/458/225
https://wordwall.net/hu/resource/3653458


29. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13636212  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A vízözön történetéből néhány főnév elrejtőzött a betűk között. Keresd meg 

őket, és mondd el a segítségükkel a történetet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13636212  

 

30. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13636242  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Néhány igét elrejtettünk a betűk között. Hogyan kapcsolódhatnak a vízözön 

történetéhez? Találd meg a szavakat, és mondd el a történetet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13636242  

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13636212
https://learningapps.org/13636212
https://learningapps.org/view13636242
https://learningapps.org/13636242


31. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13636274  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A vízözön történetéből néhány melléknév elrejtőzött a betűk között. Keresd 

meg őket, és mondd el a segítségükkel a történetet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13636274  

 

32. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13636291  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A vízözön története jó néhány számot tartalmaz. Keresd meg őket és mondd 

el a segítségükkel a történetet! Jól figyelj, a számok betűkkel vannak átírva!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13636291  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13636274
https://learningapps.org/13636274
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33. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Nincs önálló link a gyermekekhez, ugyanazt használják, mint a pedagógusok.   

https://wordwall.net/hu/resource/3653862  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg a kereket! Hogyan kapcsolódik ez a gondolat a vízözön 

történetéhez? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3653862  

 

34. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Nincs önálló link a gyermekekhez, ugyanazt használják, mint a tanárok.   

https://wordwall.net/hu/resource/3653831  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg alaposan a kereket, és mondd el a történetet a szereplő 

szemszögéből!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3653831  

A gyermektől az adott helyzetbe való beleképzelés képességét igényli. 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3653862
https://wordwall.net/hu/resource/3653862
https://wordwall.net/hu/resource/3653831
https://wordwall.net/hu/resource/3653831


35. 

Feladattípus Képes feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Nincs önálló link a gyermekekhez, ugyanazt használják, mint a pedagógusok.  

https://wordwall.net/hu/resource/3653909  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi szerepel a képen? Mesélj róla a vízözön története alapján!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3653909  

 

36. 

Feladattípus Egyező párok – memóriajáték 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3653/937/933  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg az azonos párokat, és meséld el a kedvenc részed a történetből!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Klasszikus memóriajáték. 12 kép 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3653937  

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3653909
https://wordwall.net/hu/resource/3653909
https://wordwall.net/play/3653/937/933
https://wordwall.net/hu/resource/3653937


37. 

Feladattípus Párosító 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3653/969/777  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A történet melyik jelenetét ábrázolja a kép? Válaszd ki a megfelelőt!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3653969  

 

38. 

Feladattípus Párosító 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/016/148  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Nóé? A képek alapján mesélj róla, és keresd meg a megfelelő 

állítást!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3654016  

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3653/969/777
https://wordwall.net/hu/resource/3653969
https://wordwall.net/play/3654/016/148
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39. 

Feladattípus Futószalag 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/071/406  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jegyezd meg a képeket! Melyik ötöt láthattad most? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Memóriajáték, ahol a meglévő kártyák közül 5 darabot kell megjegyezni. 

Kicsikkel is használható, mivel képes feladat, és a rövid távú memória 

fejlesztésére is alkalmas. Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés 

birtokában módosítható és szerkeszthető: 

https://wordwall.net/hu/resource/3654071   

 

40. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/172/204  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3654172  

https://wordwall.net/play/3654/071/406
https://wordwall.net/hu/resource/3654071
https://wordwall.net/play/3654/172/204
https://wordwall.net/hu/resource/3654172


41. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/190/156  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3654190  

 

42. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/203/569  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3654203  

 

https://wordwall.net/play/3654/190/156
https://wordwall.net/hu/resource/3654190
https://wordwall.net/play/3654/203/569
https://wordwall.net/hu/resource/3654203


43. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/218/373  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/play/3654/218/373  

 

44. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/243/721  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3654243  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3654/218/373
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45. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/253/877  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3654253  

 

46. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/275/997  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető: 

https://wordwall.net/hu/resource/3654275  

 

https://wordwall.net/play/3654/253/877
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47. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3654/292/550  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Ha kitaláltad, válaszolj a feltett kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3654292  

 

48. 

Feladattípus Keresztrejtvény 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13636981  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Idézd fel a vízözön történetét! Ha megfejtetted, 

rakd össze a mondatot! Mit mond ez nekünk ma?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13636981  

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3654/292/550
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49. 

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13636840  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg a vízözön történetéről szóló videót, és végezd el a benne lévő 

feladatokat!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ 3. osztályos kortól ajánlom (vagy jó képességű másodikosoknak), mivel itt 

részben el kell tudni vonatkoztatni a történettől, hiszen több helyen is 

megállítja a feladat a történetet. A feldolgozás így kb. 15–40 percet is igénybe 

vehet. Weblink: https://learningapps.org/13636840  

 

50. 

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13636896  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg a vízözön történetéről szóló videót, és képzeld el, hogy jelen vagy 

az eseményeknél! Végezd el a feladatokat!   

Feladat képe 

 
Egyéb információ 3. osztályos kortól ajánlom (vagy jó képességű másodikosoknak), mivel itt 

részben el kell tudni vonatkoztatni a történettől, hiszen több helyen is 

megállítja a feladat a történetet. A feldolgozás így kb. 15–40 percet is igénybe 

vehet. Weblink: https://learningapps.org/13636896  
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