
Történetek a Bibliából: Ábrahám és családja. Képes és szöveges feladatok. 
 

1. 
Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mire készül Ábrahám és Sára? Rakd ki a puzzle-t, és meséld el 

a kép alapján! 

Feladat képe 

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

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 Puzzle 

Korosztály 1-2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ohjlH13N  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Miért indult útnak Ábrahám? Rakd ki a puzzle-t és meséld el azt, hogy miért 

és hová indult! Arról is mesélj, hogy mi mindent vittek magukkal! 

Feladat képe 

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

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, dehasználható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem 

tudja megnézni. 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/khGOmGAz
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ohjlH13N


3. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1-2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Jy4flL4Y  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Merre járt Ábrahám és családja, miután Isten útra hívta? Segítséget kapsz, ha 

kirakod a puzzle-t!  

Feladat képe 

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

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/WmXf60hw  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és válaszolj a kérdésekre szóban! Mit gondolsz, miért volt 

Ábrahám és Sára szomorú?  

Feladat képe 

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

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/Jy4flL4Y
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/WmXf60hw


5. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még, miről szólt Isten és Ábrahám beszélgetése? Rakd ki a képet, 

és gondolj vissza a történetre!  

Feladat képe 

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

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 Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/06RIJRGa  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kik látogatták meg Ábrahámot, és mit mondtak neki? Idézd fel történetet! 

Segítséget kapsz, ha kirakod a képet! 

Feladat képe 

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

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/hLQMjkva
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/06RIJRGa


7. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/2bFa71qv  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit rejt a kép? Rakd ki, és meséld el Ábrahám életéből ezt a történetet!  

Feladat képe 

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

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 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen érzelmeket látsz a kép szereplőinek az arcán? Vajon mi lehet erre az 

okuk? Rakd ki a puzzle-t, és mesélj a képről! 

Feladat képe 

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

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/2bFa71qv
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/nZeuEfrZ


9. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/X7FPSdUU  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ábrahámnak és Sárának fia született. Mi történt Izsákkal, amikor felnőtt? 

Rakd ki a képet, és a segítségével válaszolj erre a kérdésre! 

Feladat képe 

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

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 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ábrahám különleges feladatot kapott Istentől. Rakd ki a képet, és meséld el a 

Biblia alapján, hogy hol és hogyan élt ekkor Ábrahám! 

Feladat képe 

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

javasolt.  

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/X7FPSdUU
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/YcpFXKdy


11. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/qN3jAikg  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a képet és adj tanácsot Ábrahámnak! Mit tegyen abban a helyzetben, 

amit a kép ábrázol?  

Feladat képe 

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

javasolt.  

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 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jW7OcZ85  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Merre járt Ábrahám és Sára? Rakd ki a puzzle-t, és segítséget kaphatsz a 

válaszhoz! 

Feladat képe 

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

javasolt.  

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/qN3jAikg
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jW7OcZ85


13. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/lB7iaQ9a  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a képet, és válaszolj szóban a kérdésekre! Milyen érzelmeket látsz a 

szereplők arcán? Kik ők? Mit tanácsolnál nekik, ismerve a történetüket? 

Feladat képe 

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

javasolt.  

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 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Képzeld el, hogy ott vagy te is az eseményeknél! Mit 

kérdeznél és mit mondanál a történet szereplőinek? Írd föl a füzetedbe! 

Feladat képe 

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

javasolt.  

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/lB7iaQ9a
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zLJLDTir


15. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/8tpLg9SY  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és gondold végig, hogy te mit kérdeznél Ábrahám 

helyében!  

Feladat képe 

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

javasolt.  

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. 

 

16. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jc241iR1  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és írj egy képzeletbeli beszélgetést a képen lévő szereplők 

között! Kik ők? 

Feladat képe 

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

javasolt.  

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/8tpLg9SY
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jc241iR1


17. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/W536iJfW  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Mit ábrázol a kép? Tudsz hasonló bibliai történetet, ahol 

Isten így áldotta meg a történet szereplőit? Keress hasonlókat! Csoportban 

vagy párban is dolgozhatsz. 

Feladat képe 

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

javasolt.  

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. 

 

18. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/vtk15NbV  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a képet! Mit ábrázol? Válaszd ki az egyik szereplőt, és az ő 

szemszögéből mutasd be az egész történetet!  

Feladat képe 

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

javasolt.  

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/W536iJfW
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/vtk15NbV


19. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/eN5Et5bs  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten terve mindig célba ér. Fejtsd meg a titkosírást, és gondold végig, hogyan 

kapcsolódik ez a mondat Ábrahám és családja történetéhez! 

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. 

 

20. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/bEm8xAnb  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten ezt mondta Ábrahámnak. Emlékszel, mi volt az? Segítséget kaphatsz, ha 

megfejted a titkosírást. 

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/eN5Et5bs
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/bEm8xAnb


21. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten ígéretet tett Ábrahámnak. Mi volt az? Fejtsd meg a titkosírást, és 

megtudod! Segítséget kaphatsz, ha elolvasod Ábrahám és családja 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. 

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

betűket. 

 

22. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2-6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/rsgUuiQ6  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ábrahámhoz Isten különleges vendégeket küldött. Az angyalok hírt is hoztak 

nekik. Mi volt az? A titkosírás segít megfejteni az üzenetet! 

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/sCtpnpFC
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/rsgUuiQ6


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

betűket. 

 

23. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/cZPEk43N  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Sára kinevette az angyalok által hozott hírt. De mi már tudhatjuk azt a 

mondatot, ami el van rejtve a titkosírásban! Fejtsd meg, és magyarázd el egy 

barátodnak, hogyan kapcsolódik ez Ábrahámék történetéhez! 

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. 

 

24. 

Feladattípus Párosító, keresd a párját – szöveges 

Korosztály 2–4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zijsVgT3  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Olvasd el Ábrahámnak és családjának a történetét – vagy nézd meg a 

kapcsolódó videót! Azután keresd meg, hogy ki mondta az alábbi állítást vagy 

kérdést! 

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 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/cZPEk43N
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zijsVgT3


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

tudja megnézni. 

 

25. 

Feladattípus Párosító, keresd a párját – szöveges 

Korosztály 2–4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/x8n5oqyg  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg az összetartozó párokat! Beszéld meg szóban a csoporttársaiddal 

vagy egy barátoddal, hogy mi alapján kapcsoltad össze őket! 

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. 

 

26. 

Feladattípus Igaz vagy hamis – szöveges feladat 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel azt, amit Ábrahámról és családjáról tudsz! Válaszd ki az alábbi 

állítások közül, 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. 

Első osztályban is használható a feladat, viszont akkor segítségre van 

szükségük a gyerekeknek az olvasáshoz. (14 állítás) 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/x8n5oqyg
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/DBYNcWar


27. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13553873  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ábrahámot megszólította Isten, és különleges ígéreteket adott neki. Olyan 

régen volt ez már, hogy néhány szó elveszett a történet szövegéből. Pótold 

őket, és meséld el a történet folytatását! Segítséget kaphatsz, ha megnézed a 

videót! 

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/13553873  

 

28. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13553902  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Bár Isten ígéretet adott Ábrahámnak, ő mégis szomorú volt. Mi volt a 

szomorúsága oka? Egészítsd ki a hiányos szöveget, és megtudod! Segítséget 

kaphatsz, ha megnézed a kapcsolódó videót!  

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/13553902  

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13553873
https://learningapps.org/13553873
https://learningapps.org/view13553902
https://learningapps.org/13553902


29. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13553951  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nemcsak Ábrahámnak született gyermeke, de több utódjáról is olvashatunk a 

Bibliában! Tudod kik ők? Megtudhatod, ha kiegészíted a hiányos szöveget!  

Feladat képe 

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

Csoportmunkában vagy párban is végezhető. A feladat nyelvi gyakorlással 

van összekapcsolva.  

Weblink: https://learningapps.org/13553951  

 

30. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13553926  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ábrahámot és Sárát különleges vendégek látogatták meg. Az alábbi szövegben 

elolvashatod, hogy mi történt velük. De jaj, a sivatagi szél elfújt 8 szót belőle! 

Gyorsan egészítsd ki a szöveget, hogy megtudd, mi történt velük! 

Feladat képe 

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

Csoportmunkában vagy párban is végezhető. A feladat nyelvtani 

gyakorlással van összekapcsolva. 

Weblink: https://learningapps.org/13553926  

 

 

https://learningapps.org/view13553951
https://learningapps.org/13553951
https://learningapps.org/view13553926
https://learningapps.org/13553926


31. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=psbi6198t20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan került Jákób egész családja Egyiptom földjére? Megtudhatod, ha 

kiegészíted a hiányos szöveget a múlt idejű igékkel! Segítséget kaphatsz a 

hanganyagban, ha nem tudod, hogy mi a jó válasz. 

Feladat képe 

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

Csoportmunkában vagy párban is végezhető. Nyelvtani gyakorlással 

összekapcsolt feladat.  

Weblink: https://learningapps.org/display?v=psbi6198t20  

 

32. 

Feladattípus Főfogalom-keresés  

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/cxWH0SHi  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbi szavak Ábrahám történetéből származnak. Válogasd szét a 

főneveket, tulajdonneveket és az igéket közülük! Ezután meséld el a történetet 

a szavak felhasználásával! 

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. 

https://learningapps.org/watch?v=psbi6198t20
https://learningapps.org/display?v=psbi6198t20
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/cxWH0SHi


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

Csoportmunkában vagy párban is végezhető. Nyelvtani ismétléssel 

összekapcsolt, ilyen esetben nagyobb évfolyamokon használható.  

 

33. 

Feladattípus Képes feladat, hozzárendelés képeken 

Korosztály 1–4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13559643  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ábrahámot Isten útra hívta. Merre járt, és mi történt vele ott? Válaszd ki a 

helyes választ!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A képeken lévő bejelölésekhez a megfelelő szöveg kiválasztása. Kortörténeti 

ismeretek mélyítésére alkalmas. 

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/13559643  

 

34. 

Feladattípus Csoportba rendezés 

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13559695  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még Ábrahám útjára? Mi történt vele a különböző helyeken? 

Válaszd ki az alábbiak közül!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Kortörténeti ismeretek mélyítésére és a történetben található információk 

rendszerezésére alkalmas. 

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/13559695  

 

 

 

https://learningapps.org/view13559643
https://learningapps.org/13559643
https://learningapps.org/view13559695
https://learningapps.org/13559695


35. 

Feladattípus Legyen Ön is milliomos! 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13559791  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mire emlékszel Ábrahám és családja történetéből? Válaszolj a kérdésekre, és 

gyűjts pontokat! Segítségként használhatod a „Történetek a Bibliából” című 

könyv ide tartozó fejezetét, vagy elolvashatod Ábrahám történetét a Bibliából!  

Feladat képe 

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

gyermeknek, akkor elsősökkel is jól használható. 20 kérdés van benne, így 

akár 5-6 játékra is alkalmas, minimális ismétléssel.  

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/13559791  

 

36. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13559823  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel magadban Ábrahám és családja történetét! 10 tulajdonnév és 

helységnév rejtőzött el a betűhálóban, keresd meg őket! Segítséget kaphatsz, 

ha elolvasod a Bibliából a történeteket vagy a „Történetek a Bibliából” című 

könyv ide tartozó részét! 

Feladat képe 

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

nagyobb korosztálynak használható. A pedagógus módosíthatja a maga 

lehetőségei szerint a linket, változtathat a háttérképen, stb. Így nehezebben 

olvasó, rosszabb képességű gyermekeknek is adható. Nyelvtani feladattal van 

összekapcsolva.  

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/13559823  

 

 

https://learningapps.org/view13559791
https://learningapps.org/13559791
https://learningapps.org/view13559823
https://learningapps.org/13559823


37. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13559844  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki kicsoda Ábrahám családjában? Válaszolj a kérdésekre, és megtudhatod! Ha 

készen vagy, állítsd össze Ábrahám családfáját addig, amíg a nevek alapján el 

tudsz jutni! 3 helységnevet is látsz a feladatban! Hogyan kapcsolódnak ezek a 

család tagjaihoz? Beszéld meg a csoporttársaiddal! 

Feladat képe 

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

nagyobb korosztálynak használható. Pedagógus módosíthatja a maga 

lehetőségeiben a linket, változtathat a háttérképen, stb. Így nehezebben olvasó, 

rosszabb képességű gyermekeknek is adható.  

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/13559844  

 

38. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13559859  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten megszólította Ábrahámot. A történethez kapcsolódó szavakat találsz a 

betűhálóban elrejtve. Keresd meg őket, és a segítségükkel mondd el a 

történetet! 10 szót keress! A kép is segíthet neked. 

Feladat képe 

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

nagyobb korosztálynak használható. A pedagógus módosíthatja a maga 

lehetőségei szerint a linket, változtathat a háttérképen, stb. Így nehezebben 

olvasó, rosszabb képességű gyermekeknek is adható.  

Pedagógusnak adható link: https://learningapps.org/13559859  

 

 

https://learningapps.org/view13559844
https://learningapps.org/13559844
https://learningapps.org/view13559859
https://learningapps.org/13559859


39. 

Feladattípus Képek párosítása az ott látható szövegekkel 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3529/731/130  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit látsz a képen? Idézd fel Ábrahám és családja történetét, és válaszd ki a 

hozzá illő állítást! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ 1. osztályban külső segítséggel (olvasáshoz) használható. 

Tanárokkal megosztható link, melynek a birtokában (ha valakinek előfizetése 

van), módosíthatja: https://wordwall.net/hu/resource/3529731  

 

40. 

Feladattípus Képek párosítása az ott látható szövegekkel. 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3529/759/133  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit látsz a képeken? Idézd fel Ábrahám és családja történetét, és válaszd ki a 

hozzá illő állítást!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Kisebb gyerekeknél, rosszul olvasóknál segítségre lehet szükség.  

Tanárokkal megosztható link, melynek a birtokában a tanár, amennyiben van 

előfizetése, módosíthatja a feladatot: https://wordwall.net/hu/resource/3529759  

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3529/731/130
https://wordwall.net/hu/resource/3529731
https://wordwall.net/play/3529/759/133
https://wordwall.net/hu/resource/3529759


41. 

Feladattípus Párosító 

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

javasolt.) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3529/848/242  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel Ábrahámék történetét! Keresd meg az összeillő párokat! Szóban 

mondd el azt is, hogy miért kapcsolódnak össze! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható, előfizetés birtokában módosítható link: 

https://wordwall.net/hu/resource/3529848  

 

42. 

Feladattípus Képes memóriajáték. Mozaik. 

Korosztály 1-4. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3529/885/184  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd az azonos képeket! Ha mindet megtaláltad, meséld el Ábrahám, Sára, 

Izsák, Ézsau és Jákób történetét!  

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/3529885  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3529/848/242
https://wordwall.net/hu/resource/3529848
https://wordwall.net/play/3529/885/184
https://wordwall.net/hu/resource/3529885


43. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Nincs önálló link a gyermekekhez, ugyanazt használják, mint a tanárok. 
https://wordwall.net/hu/resource/3529927  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg a kereket, és meséld el Ábrahám és családja életéből a 

kiválasztott eseményt!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható, előfizetés birtokában módosítható link: 

https://wordwall.net/hu/resource/3529927  

 

44. 

Feladattípus Képes feladat 

Korosztály 1–3. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3529965  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg a kereket, és a kép alapján mesélj Ábrahám és családja 

történetéből egy eseményt! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható, előfizetés birtokában módosítható link: 

https://wordwall.net/hu/resource/3529965  

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3529927
https://wordwall.net/hu/resource/3529927
https://wordwall.net/hu/resource/3529965
https://wordwall.net/hu/resource/3529965


45. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

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

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/026/729  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mondta kinek? Fejtsd meg a mondatot, és meséld el, hogyan kapcsolódik 

ez Ábrahámék történetéhez!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható, előfizetés birtokában módosítható link: 

https://wordwall.net/hu/resource/3530026  

4 mondat, ami Ábrahám elhívásához kapcsolódik.  

 

46. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

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

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/091/557  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik eseményhez kapcsolódnak a mondatok? Ábrahám életére gondolj! 

Meséld el a teljes történetet! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható, előfizetés birtokában módosítható link: 

https://wordwall.net/hu/resource/3530091  

6 állítás  

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3530/026/729
https://wordwall.net/hu/resource/3530026
https://wordwall.net/play/3530/091/557
https://wordwall.net/hu/resource/3530091%206
https://wordwall.net/hu/resource/3530091%206


47. 

Feladattípus Mondatkirakó (4 mondat) 

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

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/125/397  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Látogatók érkeztek Ábrahámhoz. Mi történt velük? Rakd ki a mondatokat, és 

megtudod! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható, előfizetés birtokában módosítható link: 

https://wordwall.net/hu/resource/3530125  

10 állítás 

 

48. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/166/188  

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/3530166  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3530/125/397
https://wordwall.net/hu/resource/3530125
https://wordwall.net/play/3530/166/188
https://wordwall.net/hu/resource/3530166


49. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/205/621 

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/3530205  

 

50. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/226/328  

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/3530226  

 

https://wordwall.net/hu/resource/3530205
https://wordwall.net/play/3530/226/328
https://wordwall.net/hu/resource/3530226


51. 

 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/258/879  

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/3530258  

 

52. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/278/985  

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/3530278  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3530/258/879
https://wordwall.net/hu/resource/3530258
https://wordwall.net/play/3530/278/985
https://wordwall.net/hu/resource/3530278


53. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/302/138  

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/3530302  

 

54. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/430/452  

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/3530430  

 

https://wordwall.net/play/3530/302/138
https://wordwall.net/hu/resource/3530302
https://wordwall.net/play/3530/430/452
https://wordwall.net/hu/resource/3530430


55. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/454/567  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen szót tudsz összeállítani a betűkből? Hogyan kapcsolódhat ez Ábrahám 

életéhez? 

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/3530454 

5 szó 

 

https://wordwall.net/play/3530/454/567
https://wordwall.net/hu/resource/3530454

