
Történetek a Bibliából: Jézus Krisztus születése – Képes és szöveges feladatok 
1. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus születését különleges jelek kísérték. Melyek voltak azok? Emlékszel 

rájuk? Válaszd ki az alábbiak közül, amelyik NEM Jézus születéséhez 

kapcsolódik!  

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. 

 

2. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/rvLG46cf  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbiakban olyan tulajdonneveket találsz, amelyek Jézus születéséhez 

kapcsolódnak! Keresd meg közülük a földrajzi neveket, és jelöld meg azt, 

amelyik egy ember neve! Mondd el azt is, hogy melyik helyen mi történt! 

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/CDVPqhTO
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/rvLG46cf


3. 

Feladattípus Igaz-hamis 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel a karácsonyi történeteket! Mi minden történt akkor? 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. 

 

4. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt Máriával? Rakd ki a puzzle-t, és meséld el a különös találkozását! 

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/YBMreSVV
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/XDxAuZsU


5. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/R4CjGANH  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon milyen érzések lehetnek Józsefben? Rakd ki a puzzle-t, és mondd el a 

gondolataidat! 

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/p60xIl1V  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mária és József mögött hosszú út volt. Vajon hová tartottak és miért? Rakd ki 

a puzzle-t, és meséld el szóban! 

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/R4CjGANH
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/p60xIl1V


7. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/IvejId2T  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus születését különös jelek kísérték. Angyalok látogattak le a földre. Rakd 

ki a puzzle-t, és idézd fel az eseményeket!  

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. 

 

8. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/POgW09FQ  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Különleges látogatók érkeztek az újszülött Jézushoz. Mit vittek? Mondd el! 

Segítséget kaphatsz, ha kirakod 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. 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/IvejId2T
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/POgW09FQ


9. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/itmXov5y  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Heródes király megtudta a hírt, hogy egy újszülött király van a birodalmában. 

Rakd ki a puzzle-t, és nézd meg a képet! Milyen érzéseket látsz a király és a 

tanácsadói arcán? 

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 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Myqx1PeE  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen városokat láthatsz a térképen? Rakd ki a puzzle-t, és mondd meg, hogy 

melyik városban mi történt! Segítenek a térképen lévő rajzok. 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Kicsit nehezebb feladat, de 1–2. osztályban is használható jó képességű 

gyermekeknél.  

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/itmXov5y
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Myqx1PeE


11. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és válaszolj a kérdésekre! Milyen üzenetet vittek a 

pásztoroknak az angyalok? Mit jelent ez a mi számunkra ma?  

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. 

 

12. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LW39KaNu  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és állítsd össze Jézus családfáját! Kik szerepelnek a képen 

látható családfán, akiket ismersz? Mit tudsz róluk? Beszéljétek meg kis 

csoportokban! 

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. 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/SJdVunCu
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/LW39KaNu


13. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen földrajzi helyekkel találkozhatsz a Jézus születéséről szóló 

történetekben? Rakd ki a térképet, és tervezd meg a napkeleti bölcsek útját, 

Mária és József útját a térkép alapján! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb, 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. 

 

14. 

Feladattípus Nézz utána! – Képes feladat 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6E5hIiRF  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg a térképet jó alaposan, majd nézz utána a következőknek! 

Használhatod az internetet, amihez kérhetsz segítséget vagy kereshetsz 

Izraelről szóló könyvekben is! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Komplex feladat, több területet érint, nem javasolt korábbi korosztályban. (3 

kérdés). Nyomtatott formában javasolt használatra. 

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/aKPdkaxM
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6E5hIiRF


15. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/PwLV4izV  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Ha készen vagy, válassz 2-3 társat magad mellé, és 

gyűjtsetek érveket amellett, hogy József vegye feleségül Máriát vagy inkább 

küldje el magától! Ha elkészültetek, beszéljétek meg a válaszaitokat az osztály 

többi tagjával! 

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. 

 

16. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Exj1tacf  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen lehetett úton lenni Máriának és Józsefnek? Rakd ki a puzzle-t, és 

válaszd ki a kép egyik szereplőjét! Az ő szemszögéből mondd el a történetet! 

Ha akarod, a csoporttársaiddal el is játszhatjátok a jelenetet!  

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/PwLV4izV
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Exj1tacf


17. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/7wIRE3jY  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Szoktál naplót írni? Blogot esetleg? Instagram bejegyzést? Képzeld el, hogy 

milyen posztok jelentek volna meg Jézus születésekor! Rakd ki a puzzle-t, és 

az ott látható eseményről írj egy képzeletbeli Facebook-posztot vagy 

minimum 2 Instagram-bejegyzést! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ 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/SHzKjKlg  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus üdvözlésére különleges vándorok érkeztek. Kik voltak ők? Rakd ki a 

képet, és megtudod! Szerinted mi történt volna, ha ezek az emberek ott 

maradnak Heródes palotájában? És akkor, ha nem hiszik el, hogy a Megváltót 

látják? Beszéljétek meg! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ 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/7wIRE3jY
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/SHzKjKlg


19. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/yM7g6PCv  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mondta? Kösd össze az összeillő párokat! Gondolj Jézus születésének a 

körülményeire!  

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. 

 

20. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ocwPN2d6  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Máriát meglátogatta Isten angyala. Összekeveredtek a beszélgetés mondatai. 

Válaszd 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. 

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/yM7g6PCv
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ocwPN2d6


21. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zR2as3zZ  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus születésének történetéből összekeveredtek a napkeleti bölcsek, a 

pásztorok és az angyalok mondatai. Válaszd szét őket, ahogyan emlékszel 

rájuk!  

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. 

 

22. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/8Y0kH8AU  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A napkeleti bölcsek titkos írásokból ismerték fel Jézus születésének a jeleit. 

Hogyan történt ez? 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. 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zR2as3zZ
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/8Y0kH8AU


23. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit mondtak a napkeleti bölcsek Heródesnek? Segít neked a titkosírás!  

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 Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13570499  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus születése körül csodás események történtek. Az egyiket örökíti meg ez 

a lap. Sajnos olyan régen történt, hogy elvesztek belőle szavak! Mária és 

Gábriel angyal találkozását tartalmazzák. Egészítsd ki a hiányzó szöveget, 

hogy megtudd, mi 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 

történet részekben való elsajátítására is alkalmas. 

Weblink: https://learningapps.org/13570499  

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/UwzMwiYk
https://learningapps.org/view13570499
https://learningapps.org/13570499


25. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13570530  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Miért indult útnak József és Mária? Megtudhatod, ha pótolod az elveszett 

igéket 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/13570530  

 

26. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13570551  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A pásztorok különleges élményt éltek át! Mi volt az? Ha behelyettesíted a 

kifejezéseket a szövegbe, megtudhatod. Minden hiányzó szó többes számban 

van.  

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/13570551  

 

 

https://learningapps.org/view13570530
https://learningapps.org/13570530
https://learningapps.org/view13570551
https://learningapps.org/13570551


27. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13570569  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A napkeleti bölcseknek jó döntést kellett hozniuk. Vajon miért? Megtudhatod, 

ha a személyneveket és a földrajzi neveket behelyettesíted a szövegbe.  

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/13570569  

 

28. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/096/137  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbi szavak Jézus Krisztus születéséhez kapcsolódnak! Rakd össze őket 

és meséld el a történetet!  

Feladat képe 

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

link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3551096  

6 kifejezés 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13570569
https://learningapps.org/13570569
https://wordwall.net/play/3551/096/137
https://wordwall.net/hu/resource/3551096


29. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/131/281  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az alábbi múlt idejű kifejezések Jézus születéséhez kapcsolódnak. Rakd össze 

őket, és keresd a múlt idő jelét bennük!  

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/3551131  

7 kifejezés 

 

30. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/164/391  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg azokat a kifejezéseket, amelyek a napkeleti bölcsek látogatásához 

kapcsolódnak!  

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/3551164  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3551/131/281
https://wordwall.net/hu/resource/3551131
https://wordwall.net/play/3551/164/391
https://wordwall.net/hu/resource/3551164


31. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3551174  

Ugyanaz a link tartozik hozzá, mint a tanárokkal megosztható.  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel, milyen módon voltak jelen angyalok Jézus születése körül! Meséld 

el az eseményeket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3551174  

 

32. 

Feladattípus Egyező párok – memóriajáték 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/183/423  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel Jézus születésének eseményeit! Keresd meg az azonos párokat, majd 

meséld el a történetet!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Klasszikus memóriajáték. 14 db 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3551183  

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3551174
https://wordwall.net/hu/resource/3551174
https://wordwall.net/play/3551/183/423
https://wordwall.net/hu/resource/3551183


33. 

Feladattípus Futószalag 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/214/316  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen képek vannak a történetben? Nézd meg őket, és jegyezz meg 5 

darabot!  

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/3551214   

 

34. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3551234  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan kapcsolódnak a mondatok a napkeleti bölcsek látogatásához? Meséld 

el! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3551234  

 

 

https://wordwall.net/play/3551/214/316
https://wordwall.net/hu/resource/3551214
https://wordwall.net/hu/resource/3551234
https://wordwall.net/hu/resource/3551234


35. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/252/209  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találd ki, hogy mi van a képen, és válaszolj a 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/3551252  

 

36. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/263/143  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találd ki, hogy mi van a képen, és válaszolj a kérdésre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat elsősöknél is jól használható a képes jelleg miatt, ha a kérdésre 

vonatkozó válaszról van a gyermekeknek információjuk. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3551263  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3551/252/209
https://wordwall.net/hu/resource/3551252
https://wordwall.net/play/3551/263/143
https://wordwall.net/hu/resource/3551263


37. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/279/780  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találd ki, hogy mi van a képen, és válaszolj a 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/3551279  

 

38. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/294/823  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találd ki, hogy mi van a képen, és válaszolj a 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/3551294  

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3551/279/780
https://wordwall.net/hu/resource/3551279
https://wordwall.net/play/3551/294/823
https://wordwall.net/hu/resource/3551294


39. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/305/849  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találd ki, hogy mi van a képen, és válaszolj a 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/3551305  

 

40. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3551/318/848  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Találd ki, hogy mi van a képen, és válaszolj a 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/3551318   

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3551/305/849
https://wordwall.net/hu/resource/3551305
https://wordwall.net/play/3551/318/848
https://wordwall.net/hu/resource/3551318


41. 

Feladattípus Többválasztásos kvíz 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571069  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel Jézus születésének eseményeit, és válaszolj a kérdésekre! Válaszd ki 

a helyes információt!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13571069  

 

42. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3551370  

Nincs külön diákoknak adható link.   

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Válaszd ki az egyik szereplőt, és mutasd be az ő szemszögén keresztül az 

eseményeket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szociális perspektívaváltást segítő feladat. 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3551370  

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13571069
https://learningapps.org/13571069
https://wordwall.net/hu/resource/3551370
https://wordwall.net/hu/resource/3551370


43. 

Feladattípus Képes feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Nincs önálló link, ugyanaz, mint a tanárokkal megosztható. 

 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Nézd meg, és meséld el Jézus születéséből azt az eseményt!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A képes jelleg miatt 1–2. osztályban is jól használható.  

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3551388  

 

44. 

Feladattípus Legyen Ön is milliomos! 

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

képességű, jó memóriájú kisiskolások számára ajánlott.) 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571397  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mire emlékszel Jézus születésével kapcsolatban? Válaszolj a kérdésekre, és 

gyűjts pontokat! El tudod érni a legmagasabb szintet? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13571397  

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/3551388
https://learningapps.org/view13571397
https://learningapps.org/13571397


45. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 1–2.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571407  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd sorba Jézus életének eseményeit a képek segítségével!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13571407  

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

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel.  

 

46. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571431  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt Máriával? Rakd sorba az eseményeket, melyek az angyallal való 

találkozásáról szólnak! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13571431  

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

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel. 

 

 

https://learningapps.org/view13571407
https://learningapps.org/13571407
https://learningapps.org/view13571431
https://learningapps.org/13571431


47. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571452  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan és miért ment Mária és József Betlehembe? Rakd sorba az 

eseményeket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13571452  

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/view13571482  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen csodás jelek történtek Jézus születésekor? Rakd sorba az eseményeket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13571482  

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

olyan alsósoknál is, akik nehezen boldogulnak a betűkkel. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13571452
https://learningapps.org/13571452
https://learningapps.org/view13571482
https://learningapps.org/13571482


49.  

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571563  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd végig a videót! Néhol megállítjuk a történetet. Gondold végig, hogyan 

érezhette magát az eseményekben egy-egy szereplő! Mondd el az érzéseket, 

és beszéljétek meg a csoportban, ti éltetek-e már át hasonlót! 

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

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

vehet.  

Weblink: https://learningapps.org/13571563  

 

50.  

Feladattípus Videó feladatokkal 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571542  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd végig a videót! Kinek milyen tanácsot adnál a történet fordulópontjain? 

Mondd a csoportnak az ötleteidet, és beszéljétek meg a többiek gondolataival 

együtt! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13571542  

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

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

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

dolgozni benne.  

 

https://learningapps.org/view13571563
https://learningapps.org/13571563
https://learningapps.org/view13571542
https://learningapps.org/13571542

