
Történetek a Bibliából: József története – Képes és szöveges feladatok 

1. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/5dk3BxZW  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen különleges ajándékot adott Józsefnek az édesapja? Megtudod, ha 

megfejted a titkosírást. Mi lett ennek a következménye?  

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. 

 

2. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2-6. évfolyamévfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/obeTdEJ5  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Józsefet elfogták a testvérei. Amikor meg akarták ölni, az egyikük tanácsolt 

valamit. A titkosírásban megtalálhatod a mondatot!  

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/5dk3BxZW
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/obeTdEJ5


3. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyamévfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/K11UBTfc  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Egy álmot megfejteni nem könnyű. Józsefnek Isten segített. Mi is volt az 

álom? Megtudhatod, 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. 

 

4. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A fáraó különleges álmát rejti a titkosírás. Fejtsd meg, és idézd fel, hogy 

Józsefnek hogyan segített Isten megfejteni az álom jelentését!  

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/K11UBTfc
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/jUDamHFI


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

betűket. 

 

5. 

Feladattípus Logikai sorrend (szöveges) 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd sorba József történetének eseményeit! Segítséget kaphatsz, ha elolvasod 

a kapcsolódó történetet. 

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 1–2. évfolyamon segítséget igényelhet. 

 

6. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/WL29pAOm  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

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

Józsefhez és a történetéhez? 

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/FKKXRzSZ
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/WL29pAOm


7. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten különleges álmokat adott Józsefnek. Ez volt az egyik. Rakd ki a puzzle-

t, és meséld el József álmát és annak a jelentését! 

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/psDAloQI  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ez volt József második különleges álma. Rakd ki a puzzle-t, és meséld el az 

álmot és a jelentését!  

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/ywWiiGbX
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/psDAloQI


9. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LKTpCKr1  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit ábrázol a kép? Mondd el, hogyan kapcsolódik ez József 

történetéhez?  

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 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen öltözék van Józsefen? Rakd ki a puzzle-t, és fejtsd meg! Majd meséld 

el, vajon miért öltözött így József! 

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/LKTpCKr1
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ijdZwdtb


11. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/PE2UQTL8  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Hol van József és hogyan került oda! Rakd ki a puzzle-t, 

és meséld el az eseményeket! 

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. 

 

12. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen feladatot végzett József a börtönben? Segítséget kaphatsz, 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/PE2UQTL8
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6BKUijMt


13. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten segített Józsefnek az álmok megfejtésében. Kinek az álmát látod a 

képen? Mit jelent? Rakd ki a puzzle-t!  

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. 

 

14. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/fb43Rb2b  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kinek az álmát látod a képen? Rakd ki a puzzle-t, és meséld el az álmot! Isten 

segítségével tudta József megfejteni. Miről szólt?  

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/mGKufIXW
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/fb43Rb2b


15. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/AvQUCh31  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kinek az álmát látod a képen? Hogyan kapcsolódik ez József történetéhez? 

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. 

 

16. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/X7AUB2Yk  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon hol van József? Hogy került oda? Rakd ki a puzzle-t, és meséld el 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. 

 

 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/AvQUCh31
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/X7AUB2Yk


17. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/xvsv8Er5  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit álmodott a fáraó? Meséld el a kép alapján! Rakd ki a puzzle-t!  

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. 

 

18. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A képen a fáraó álmának 2. részét láthatod. Mi volt az első? Rakd ki a puzzle-

t, és meséld el a teljes álmot és a jelentését! 

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/xvsv8Er5
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/3DINSzaj


19. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/HNbPz2qV  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Nézd meg jól Józsefet a képen! Mit fejez ki az öltözéke? 

Mit csinál? Mesélj erről! 

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. 

 

20. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/qyQd40bT  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit csinálhatnak a képen látható szereplők? Rakd ki a puzzle-t, és 

meséld el, hogyan kapcsolódik ez a jelenet József történetéhez! 

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/HNbPz2qV
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/qyQd40bT


21. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/nzLF8cjb  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen érzéseket látsz Józsefnek és a testvéreinek az arcán? Rakd ki a puzzle-

t, és mondd el, hogy a történet melyik jelenetét ábrázolhatja a kép! 

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. 

 

22. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pup1u50in20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd csak! Ebből a régi történetből elvesztek a szavak! Józsefről és a 

testvéreiről szól. Egészítsd ki, és mondd el, hogy milyen tanácsot adnál 

Józsefnek! 

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/13553999  

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/nzLF8cjb
https://learningapps.org/watch?v=pup1u50in20
https://learningapps.org/13553999


23. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pxb5dodgc20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

József különleges ajándékot kapott Istentől. Izgalmas és nagy jelentésű 

álmokat. József elmesélte az álmait a testvéreinek. Ennek azonban 

következménye lett. Egészítsd ki a szöveget, hogy megtudd, mi is volt az! 

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/display?v=pxb5dodgc20  

 

24. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=p2tho70jt20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

József Egyiptomba került. Ott sem volt könnyű dolga. Mi történt vele egy 

főember házában? Fejtsd meg úgy, hogy egészítsd ki a hiányos szöveget! Ha 

nem megy egyedül, segítséget kaphatsz, ha meghallgatod a hanganyagot. 

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/display?v=p2tho70jt20  

 

https://learningapps.org/watch?v=pxb5dodgc20
https://learningapps.org/display?v=pxb5dodgc20
https://learningapps.org/watch?v=p2tho70jt20
https://learningapps.org/display?v=p2tho70jt20


25. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13554127  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten Józsefet megajándékozta az álmok megfejtésének képességével. A 

börtönben két különleges álmot fejtett meg. Olvasd el, hogy mi volt az! 

Egészítsd ki a szöveget főnevekkel és tulajdonnevekkel! 

Ha nem megy egyedül, segítséget kaphatsz, ha meghallgatod a hanganyagot. 

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/13554127  

 

26. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2-6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=p6kmgquin20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

József, az álomfejtő képességét a fáraónál is használni tudta. Isten különleges 

álmot adott a fáraónak. Idézd fel a hiányos szöveg kiegészítésével! Jól figyelj, 

igéket válassz a behelyettesítéshez! 

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/display?v=p6kmgquin20  

 

https://learningapps.org/view13554127
https://learningapps.org/13554127
https://learningapps.org/watch?v=p6kmgquin20
https://learningapps.org/display?v=p6kmgquin20


 

27. 

Feladattípus Főfogalom-keresés  

Korosztály 3-6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/d6CaXklF  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbi szavak József történetéből származnak. Válogasd szét a főneveket, 

mellékneveket, tulajdonneveket és az igéket közülük! Majd használd fel a 

kifejezéseket, és meséld el a történetet!  

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. 

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 

 

28. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/652/732  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a szavakat! Hogyan kapcsolódnak ezek József történetéhez? 

Segítségükkel 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/3530652  

10 állítás  

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/d6CaXklF
https://wordwall.net/play/3530/652/732
https://wordwall.net/hu/resource/3530652


29. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/683/655  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel József álmait! Segítenek a szavak, amelyeket a következő betűkből 

rakhatsz ki. 

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/3530683  

 6 állítás 

 

 

30. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/717/344  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A fősütőmester különös álmot látott az egyiptomi börtönben. Mi volt az? Idézd 

fel úgy, hogy összerakod a szavakat!  

Feladat képe 

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

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető: 

https://wordwall.net/hu/resource/3530717  

7 állítás 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3530/683/655
https://wordwall.net/hu/resource/3530683
https://wordwall.net/play/3530/717/344
https://wordwall.net/hu/resource/3530717


31. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/747/994  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A főpohárnok különös álmát megfejtette József. Meséld el az álmot a szavak 

segítségével!  

Feladat képe 

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

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető: 

https://wordwall.net/hu/resource/3530747  

 

32. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2-6.o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/811/129  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten különleges álmot adott a fáraónak. Mi volt az? Mit jelentettek az álmai? 

Meséld el! 

Feladat képe 

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

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető: 

https://wordwall.net/hu/resource/3530811  

7 állítás 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3530/747/994
https://wordwall.net/hu/resource/3530747
https://wordwall.net/play/3530/811/129
https://wordwall.net/hu/resource/3530811%207
https://wordwall.net/hu/resource/3530811%207


33. 

Feladattípus Csoportosító 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/897/429  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

József története tele van álmokkal! Összekeveredtek az ide kapcsolódó 

szavak. Válogasd szét őket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3530897  

 

34. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3530/943/622  

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/3530943  

 

 

https://wordwall.net/play/3530/897/429
https://wordwall.net/hu/resource/3530897
https://wordwall.net/play/3530/943/622
https://wordwall.net/hu/resource/3530943


35. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3531/036/169  

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/3531036  

 

36. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3531/062/298  

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/3531062  

 

https://wordwall.net/play/3531/036/169
https://wordwall.net/hu/resource/3531036
https://wordwall.net/play/3531/062/298
https://wordwall.net/hu/resource/3531062


37. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3531/120/120  

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/3531120  

 

38. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3531/142/383  

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/3531142  

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3531/120/120
https://wordwall.net/hu/resource/3531120
https://wordwall.net/play/3531/142/383
https://wordwall.net/hu/resource/3531142


39. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3531/179/112  

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/3531179  

 

40. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3531/233/904  

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/3531233  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3531/179/112
https://wordwall.net/hu/resource/3531179
https://wordwall.net/play/3531/233/904
https://wordwall.net/hu/resource/3531233


41. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3531/264/769  

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/3531264  

 

42. 

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/3531305  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Forgasd meg a kereket, és mesélj el egy eseményt József életéből! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3531305  

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3531/264/769
https://wordwall.net/hu/resource/3531264
https://wordwall.net/hu/resource/3531305
https://wordwall.net/hu/resource/3531305


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/3531325  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Meséld el a történetet az adott szereplő szemszögéből!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3531325  

A többszempontúságot és több oldalról való átgondolást (szociális 

perspektívaváltást) is segíti a feladat. Érzékenyítésre is használható. 

 

44. 

Feladattípus Képes feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–3. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

https://wordwall.net/hu/resource/3531353  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen jelenetet ábrázolnak a képek? Meséld el József életéből!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3531353  

https://wordwall.net/hu/resource/3531325
https://wordwall.net/hu/resource/3531325
https://wordwall.net/hu/resource/3531353
https://wordwall.net/hu/resource/3531353


45. 

Feladattípus Képes feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–3. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kinek az álmát látod a képen? Idézd fel, hogy miről szól! Mit üzent Isten 

általa? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető:  

 

46. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/lSWDuGo0  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-! Mit látsz a képen? Szerinted hogyan érezhették magukat a 

jelenet szereplői? Válassz ki egy személyt, és mesélj arról, hogy mit érezhet! 

Milyen tanácsot tudnál neki adni? Mondd el azt is! 

Feladat képe 

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

javasolt. Sok az érzelmi szál a feladathoz, így érzelmi fejlesztésre, 

érzékenyítésre is alkalmas 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/lSWDuGo0


47. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/C7gtKlyA  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Rakd ki a puzzle-t, majd mondj legalább három álmot 

József történetéből! Mondd el azt is, hogy mit üzent Isten az álmokon 

keresztül! 

Feladat képe 

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

javasolt. Komplex feladat, több területtel összekapcsolt. 

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. 

 

48. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ANw4Socy  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt Józseffel? Rakd ki a puzzle-t! Meséld el, hogyan került a képen 

látható helyre! Mit gondolsz, hogyan volt Isten vele ezen a helyen is? Mondj 

legalább két példát rá!  

Feladat képe 

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

javasolt. Komplex feladat, több területtel összekapcsolt. 

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/C7gtKlyA
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ANw4Socy


49. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/3i09HTIj  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és nézd meg alaposan a képet! Mit gondolsz, mi történik a 

képen látható szereplőkkel? Írj a füzetedbe egy beszélgetést, ami 

elhangozhatott! 

Feladat képe 

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

javasolt. Komplex feladat, több területet érint. 

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. 

 

50. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Q8Y7LzIi  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik a kakukktojás az itt lévők közül? Miért éppen az? A válaszod beszéld 

meg egy barátoddal! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az olvasási szükséglet miatt 2. évfolyamtól javasolt. 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/3i09HTIj
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Q8Y7LzIi


51. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kinek az álma? Kösd össze a megfelelőket! 

Feladat képe 

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

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

korábban is használható.  Komplex feladat. 

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. 

 

52. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LnuY9xiq  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik nem József álmában szerepelt? Válaszd ki! Meséld el az álmokat és a 

jelentésüket!  

Feladat képe 

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

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

korábban is használható.  Komplex 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/REHRQIFR
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LnuY9xiq


53. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Sokféle érzelem kavaroghatott a testvérekben, amikor Józsefet kútba dobták. 

Válaszd ki az alábbiak közül azt, amelyiket NEM érezhették akkor! 

Feladat képe 

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

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

korábban is használható. Komplex 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. 

 

54.  

Feladattípus Igaz-hamis 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/7NSSH1dT  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel Józsefnek és a testvéreinek a történetét! Az egymással való 

viselkedésükre gondolva döntsd el, hogy igazak-e vagy hamisak az alábbi 

állítások! 

Feladat képe 

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

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

korábban is használható.  

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/VEtNlTLc
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/7NSSH1dT


55. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Y5iIBCDD  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik esemény NEM Egyiptomban történt Józseffel? Válaszd ki és indokold 

meg a válaszod szóban! 

Feladat képe 

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

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

korábban is használható. Komplex feladat. 

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/Y5iIBCDD

