
Történetek a Bibliából: Isten megszabadítja a népét – Képes és szöveges 
feladatok 
 

1. 
Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/0BXIytIl  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik kifejezés nem tartozik Mózes életéhez? Válaszd ki az alábbiak közül! 

Szóban indokold a választásodat!  

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. 

 

2. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/uR7IluP7  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbiakban Mózes történetében szereplő tulajdonneveket találsz. Melyik 

nem illik közéjük? Válaszd ki! Vajon miért az a kakukktojás? Beszéld meg a 

padtársaddal! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Komplex feladat, nyelvtani kapcsolódással.  

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/0BXIytIl
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/uR7IluP7


3. 

Feladattípus Igaz-hamis 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan szabadította meg Isten a népét? Idézd fel az eseményeket, és döntsd 

el, hogy igazak-e vagy hamisak az alábbi állítások! Szóban indokold is a 

válaszaidat!  

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. 

 

4. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Honnan hová jutott el Isten népe? Gondolj arra, hogy Isten elhívta Ábrahámot, 

majd népét naggyá tette. Rakd össze a puzzle-t, és mutasd be Ábrahámtól 

kezdve a nép útját!  

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/ePCtkbGL
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/xAOdjfzf


5. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen volt Isten népének élete Egyiptomban? Rakd össze a puzzle-t, és 

mesélj arról, amit a bibliai történetből tudsz róla! 

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 Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/r7Z7S8Pk  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt Egyiptomban és a pusztában? Válogasd szét őket!  

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/FtpdIDXh
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/r7Z7S8Pk


7. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Isten tervének része volt, hogy megszabadította a népét. Ki milyen módon vett 

részt ebben? Keresd meg az összetartozó párokat!  

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. 

 

8. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/qHrG47OX  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kit látsz a képen? Rakd össze a puzzle-t! Vajon mire gondolhatnak a képen 

lévő szereplők? Mondj legalább három ötletet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak is javasolt. Komplex feladat, érzelmi 

fejlesztés is kapcsolódik hozzá. 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/bxhMhLNM
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/qHrG47OX


9. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/21y75JIa  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kiket látsz a képen? Rakd össze a puzzle-t, és idézd fel Mózes életének ezt az 

eseményét! Beszéld meg egy csoporttársaddal, hogyan látjátok Isten tervét 

ebben az eseményben! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak is javasolt. Komplex feladat, érzelmi 

fejlesztés is kapcsolódik hozzá. 

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/L1ePrL6j  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Miért lehet olyan szomorú Mózes? Rakd össze a képet, és meséld el a tanultak 

alapján!  

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. 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/21y75JIa
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/L1ePrL6j


11. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/SZiTrQm6  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a puzzle? Meséld el, ha összeraktad 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. 

 

12. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/mzLuGNQ8  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mózes és Áron Egyiptom felé tartanak. Vajon miért? Rakd össze a képet, és 

meséld el a történetet! 

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. 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/SZiTrQm6
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/mzLuGNQ8


13. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/0eKX4tK3  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kit látsz a képen? Meséld el, hogyan viselkedett Isten népével! Milyen 

érzelmeket látsz az arcán? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. is 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 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Q5PMYln7  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit látsz a képen? Rakd össze a puzzle-t, és meséld el, hogyan kapcsolódik 

Mózes történetéhez!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. is 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/0eKX4tK3
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Q5PMYln7


15. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/HuAD51LU  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen csodával szabadította meg Isten a népét? Rakd ki a puzzle-t, és meséld 

el a történetet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. is 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 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/HJGT2moH  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Ha készen vagy, mondd el, hogy milyen helyen jártak 

Ábrahám leszármazottai, és mi történt velük az úton! Készíts egy jegyzetet 

róla! 

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 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/HuAD51LU
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/HJGT2moH


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

használható, de az eredményt sajnos a hittanoktató így nem tudja megnézni. 

 

17. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Képzeld el, hogy te is ott vagy Egyiptomban! Rakd ki a puzzle-t, majd írj egy 

képzeletbeli Instagram- vagy Facebook-bejegyzést a füzetedbe a következő 

címmel: „Rabszolgák Egyiptomban!” 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, ezért 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. 

 

18. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/MLExmfw6  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit érezhet a kislány a képen? Rakd ki a puzzle-t! Ki ő? Ha 

visszautazhatnál abba a korba, mit kérdeztél tőle, vagy mit mondanál neki? 

Esetleg mit tanácsolnál? Mondj legalább három ötletet!  

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. 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/xIdDBPIR
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/MLExmfw6


19. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, milyen lehetett a fáraó lányának a fiaként felnőni? Rakd ki a 

puzzle-t, és ötletelj! Beszéljétek meg a padtársaddal vagy egy barátoddal a 

gondolataitokat! Nézz utána, hogy a valóságban ez mit jelentett! Keress rá az 

interneten, vagy nézz utána Egyiptomról szóló könyvekben!  

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. 

 

20. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3-6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/c8Om22hi  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Képzeld el, hogy te is ott vagy, amikor Mózesnek bemutatkozik Isten! Vajon 

mit érezhetet Mózes és mit éreznél te? Rakd ki a puzzle-t, és próbálj minél 

több érzést összegyűjteni!  

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. 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/xorxnJCY
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/c8Om22hi


21. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Gshtb51W  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Új fáraó került Egyiptom élére, aki kemény parancsot adott. Egy héber 

rabszolga lemásolta a titkos információt. Te is megtudhatod, hogy mi volt az, 

ha megfejted a titkosírást. Után beszéljétek meg kiscsoportban, hogy vajon mi 

lehetett a célja ezzel a fáraónak! 

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/EnBdLvyC  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mózes utódai leírták, hogy mi is történt, amikor Isten beszélt Mózessel a 

csipkebokornál. Fordítsd le a szöveget a mi nyelvünkre! Használd a 

kódkészletet hozzá! 

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/Gshtb51W
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/EnBdLvyC


23. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13565180  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Egy régi írást találtál, amiben Ábrahám leszármazottairól van szó és arról, 

hogyan is kerültek ők Egyiptomba. Egy térképre írták rá – de néhol már 

lekoptak róla a betűk. Egy-egy szó elveszett. Egészítsd ki, hogy megtudd, 

pontosan mi is történt!  

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 ismétlésre, de a 

részekben való történet elsajátítására is alkalmas. 

weblink: https://learningapps.org/13565180  

 

24. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=p3utt127k20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Egy különleges ládából izgalmas lapok kerültek elő. Képek, rajtuk egy régi 

kor jelenetei és némi szöveg. Egyiptomról szólnak és arról, hogy mi történt 

Ábrahám, Izsák, Jákób és József leszármazottaival Egyiptomban. De csak 

akkor tudod elolvasni, ha kiegészíted a szöveget a hiányzó szavakkal! Kezdj 

hát neki! 

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 ismétlésre, de a 

történet részekben való elsajátítására is alkalmas. 

Weblink: https://learningapps.org/display?v=p3utt127k20  

 

 

 

https://learningapps.org/view13565180
https://learningapps.org/13565180
https://learningapps.org/watch?v=p3utt127k20
https://learningapps.org/display?v=p3utt127k20


25. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13565215  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Egy különleges ládából izgalmas lapok kerültek elő. Képek, rajtuk egy régi 

kor jelenetei és némi szöveg. Mózes története folytatódik. Vajon mi történt 

vele a fáraó udvarában? Gyorsan egészítsd ki a szöveget, és kövesd nyomon 

Mózes életét! Jól figyelj, csak az igék vesztek el a szövegből! 

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 ismétlésre, de a 

történet részekben való elsajátítására is alkalmas. Nyelvtani feladattal 

összekapcsolt. 

Weblink: https://learningapps.org/13565215  

 

26. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13565229  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Egy különleges ládából izgalmas lapok kerültek elő. Képek, rajtuk egy régi 

kor jelenetei és némi szöveg. Mi lett Mózessel a pusztában? Egy különleges 

élményben volt része, ami az egész életét megváltoztatta! A szövegből viszont 

kiestek a főnevek és a tulajdonnevek. Pótold őket, hogy megtudd Mózes 

történetének folytatását! 

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 ismétlésre, de a 

történet részekben való elsajátítására is alkalmas. Nyelvtani feladattal 

összekapcsolt. 

Weblink: https://learningapps.org/13565229  

 

https://learningapps.org/view13565215
https://learningapps.org/13565215
https://learningapps.org/view13565229
https://learningapps.org/13565229


27. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13565248  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Egy különleges ládából izgalmas lapok kerültek elő. Képek, rajtuk egy régi 

kor jelenetei és némi szöveg. Mózes és Áron eljutottak a fáraóhoz. De mit szólt 

ő a furcsa kérésre? Erről szól ez a lap. Innen a mondatok tárgya veszett el. 

Pótold őket, hogy megtudd a történet folytatását! 

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 ismétlésre, de a 

történet részekben való elsajátítására is alkalmas. 

Weblink: https://learningapps.org/13565248  

 

28. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3541/730/837  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbi tulajdonnevek Mózes történetéhez kapcsolódnak. Rakd ki őket, és 

meséld el a történetet a saját szavaiddal! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Kicsiknél is használható, ha már ismerik a betűket. Ilyenkor kevésbé lényeges 

a nyelvtani kapcsolódás. Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés 

birtokában módosítható és szerkeszthető: 

https://wordwall.net/hu/resource/3541730  

7 állítás  

 

 

https://learningapps.org/view13565248
https://learningapps.org/13565248
https://wordwall.net/play/3541/730/837
https://wordwall.net/hu/resource/3541730


29. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3541/757/757  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbiakban igéket és főneveket találsz, amelyek Mózes történetéhez 

kapcsolódnak! Rakd ki és válogasd szét őket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Komplex feladat, mely nagyobbaknál a nyelvi kapcsolódás miatt is jól 

használható. Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában 

módosítható és szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3541757  

10 állítás  

 

30. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3541/780/315  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a szavakat! Hogyan kapcsolódnak ezek Mózes történetéhez? Mondd 

el szóban! 

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/3541780  

5 állítás  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3541/757/757
https://wordwall.net/hu/resource/3541757
https://wordwall.net/play/3541/780/315
https://wordwall.net/hu/resource/3541780


31. 

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/3542045  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan volt jelent Isten az eseményekben? Pörgesd meg a kereket, és 

válaszolj a kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3542045  

 

32. 

Feladattípus Egyező párok – memóriajáték 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/074/558  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

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

Feladat képe 

 
Egyéb információ Klasszikus memóriajáték (22 db) 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3542074  

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3542045
https://wordwall.net/hu/resource/3542045
https://wordwall.net/play/3542/074/558
https://wordwall.net/hu/resource/3542074


33. 

Feladattípus Futószalag 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/097/126  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg a Mózes történetéről szóló képeket! Melyeket ismered fel közülük? 

Jegyezd meg őket, és válaszd ki a listából! 

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/3542097  

 

34. 

Feladattípus Futószalag 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/191/438  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ábrahám, József és Mózes életének eseményeit láthatod a képeken. Mennyit 

tudsz megjegyezni belőlük?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Memóriajáték, ahol a meglévő kártyák (23 kártya) 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/3542191  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3542/097/126
https://wordwall.net/hu/resource/3542097
https://wordwall.net/play/3542/191/438
https://wordwall.net/hu/resource/3542191


35. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/235/528  

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/3542235  

 

36. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/261/230  

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/3542261  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3542/235/528
https://wordwall.net/hu/resource/3542235
https://wordwall.net/play/3542/261/230
https://wordwall.net/hu/resource/3542261


37. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/273/832  

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/3542273  

 

38. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/289/572  

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/3542289  

 

https://wordwall.net/play/3542/273/832
https://wordwall.net/hu/resource/3542273
https://wordwall.net/play/3542/289/572
https://wordwall.net/hu/resource/3542289


39. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/303/230  

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/3542303  

 

40. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3542/310/799  

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/3542310  

 

https://wordwall.net/play/3542/303/230
https://wordwall.net/hu/resource/3542303
https://wordwall.net/play/3542/310/799
https://wordwall.net/hu/resource/3542310


41. 

Feladattípus Keresztrejtvény 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13566313  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ha felidézed Ábrahám, Izsák, Jákób és Mózes életét, akkor megfigyelheted 

benne... Vajon mi kerülhet a mondat végére? Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és 

megtudod a választ! A válaszadáshoz Mózes történetére gondolj!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13566313  

 

42. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Nincs önálló link a gyermekekhez, ugyanazt használják.   

https://wordwall.net/hu/resource/3542447  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Válassz ki egy szereplőt Mózes történetéből, és meséld el az ő szemszögéből 

az eseményeket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szociális perspektívaváltást segítő feladat. 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3542447  

 

 

 

https://learningapps.org/view13566313
https://learningapps.org/13566313
https://wordwall.net/hu/resource/3542447
https://wordwall.net/hu/resource/3542447


43. 

Feladattípus Képes feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

https://wordwall.net/hu/resource/3542477  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan mentette meg Isten az izraelitákat? Meséld el, hogy mit látsz a képen!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3542477  

 

44. 

Feladattípus Legyen Ön is milliomos! 

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

jobb képességű, jó memóriájú kisiskolásoknak ajánlott.) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13566512  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még Mózesre és az egyiptomi szabadulásra? Válaszolj a kérdésekre 

és gyűjts minél több pontot!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13566512  

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

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

nem jönnek elő ugyanazok a kérdések gyakran. Első osztályosoknál csak 

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

 

https://wordwall.net/hu/resource/3542477
https://wordwall.net/hu/resource/3542477
https://learningapps.org/view13566512
https://learningapps.org/13566512


45. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 1–2. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13566550  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan menekült meg a gyermek Mózes? Rakd sorba a képeket! Ha készen 

vagy, meséld el a történetet! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13566550  

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

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel.  

 

46. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13566564  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan találkozott Istennel Mózes? Rakd sorba a képeket, és meséld el a 

történetet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13566564  

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

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13566550
https://learningapps.org/13566550
https://learningapps.org/view13566564
https://learningapps.org/13566564


47. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13566603  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan menekült meg Mózes? Rakd sorba az eseményeket és megtudod!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13566603  

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

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel. 

 

 

48. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13566631  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan menekült meg Isten népe? Rakd sorba az eseményeket, és 

megtudhatod!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13566631  

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

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel. 

 

https://learningapps.org/view13566603
https://learningapps.org/13566603
https://learningapps.org/view13566631
https://learningapps.org/13566631


49.  

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13569995  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Képzeld el, hogy te is ott vagy Mózessel és Izrael népével Egyiptomban! 

Vajon mit éreznél, mit tennél, mit mondanál a különböző helyzetekben? Nézd 

meg a történetről szóló videót, és válaszolj a kérdésekre! Ha lehetőség van rá, 

beszélgessetek utána a választásaitokról a csoporttársakkal! 

Feladat képe 

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

gyermekek belehelyezkedhetnek az egyes szituációkban a szereplők 

helyzetébe. 3. osztályos kortól ajánlom (vagy jó képességű másodikosoknak), 

mivel itt el részben kell tudni vonatkoztatni a történettől, és 6 helyen is 

megállítja a feladat a történetet. A feldolgozás így kb. 15–20 percet is igénybe 

vehet. A fő hangsúly az érzelmi belehelyezkedésen van.  

Weblink: https://learningapps.org/13569995  

 

50.  

Feladattípus Videó feladatokkal 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13570007  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A Szentírás elmeséli Isten népének szabadulását Egyiptomból. Nézd meg a 

történetet, és gondold végig, hogy kinek milyen tanácsot tudnál adni az adott 

helyzetben! Gyűjtsétek össze a csoport válaszait, és beszéljétek meg őket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13570007  

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

gyermekek belehelyezkedhetnek az egyes szituációkban a szereplők 

helyzetébe. 3. osztályos kortól ajánlom (vagy jó képességű másodikosoknak), 

mivel itt részben el kell tudni vonatkoztatni a történettől, és 6 helyen is 

megállítja a feladat a történetet. A feldolgozás így akár 20 percet is igénybe 

vehet. A fő hangsúly a több szempontú átgondoláson van. Akár 

csoportfeladatot, vitát, érvelést stb. lehet kapcsolni hozzá.  

 

https://learningapps.org/view13569995
https://learningapps.org/13569995
https://learningapps.org/view13570007
https://learningapps.org/13570007

