
Történetek a Bibliából: Ötezer ember megvendégelése – Képes és szöveges 
feladatok 

1. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/7e9TjXAW  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus és tanítványai beszélgetéséről olvashatsz és hallgatsz az ötezer ember 

megvendégelésének a történetében. Melyiket mondta Jézus? Válaszd ki az 

alábbiak közül! Idézd fel azt is, hogy mi lett végül az eredménye a 

beszélgetésüknek! 

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 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Z0xJMOlQ  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki tudott segíteni Jézusnak, amikor szétnéztek a tömegben, hogy kinek van 

ennivalója? A helyes választ jelöld meg! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, de 1. évfolyamon vagy olvasási segítségre van szükség, vagy 

akkor adható, ha a gyermekek már tudnak olvasni.  

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/7e9TjXAW
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Z0xJMOlQ


3. 

Feladattípus Igaz-hamis 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/revlTN1R  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még, hogy mi történt, amikor Jézus sok embert vendégelt meg? 

Idézd fel a történetet, és döntsd el, hogy igazak-e vagy hamisak az alábbi 

állítások! 

Feladat képe 

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

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

korábban is használható.  

A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

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

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

tudja megnézni. 

 

4. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/8PRrwGb2  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t, és meséld el, hogy mi mindenről tanított Jézus! Mire 

emlékszel a tanulmányaidból?  

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/revlTN1R
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/8PRrwGb2


5. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/fW3QGRgI  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-! Ha te ott lennél Jézussal, mit kérdeznél tőle? 

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/1pCe90dj  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mondta? Jézus vagy a tanítványok? Összekeveredtek a beszélgetés 

mondatai. 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.  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/fW3QGRgI
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1pCe90dj


7. 

Feladattípus Kösd össze!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/nuT1huH4  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az 5000 ember megvendégeléséről szóló történet állításai összekeveredtek. 

Kihez mi kapcsolható? Miért? Egy kifejezéshez a másik oldalon több is 

tartozhat! 

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. 

 

8. 

Feladattípus Keresd a párját!  

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/eHqa4Epr  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel az ötezer ember megvendégelésének a történetére? Az alábbi 

feladatban összekeveredtek a kifejezések. Kösd össze őket! Szóban mondd el 

azt is, hogy melyik miért tartozik éppen ahhoz?  

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 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/nuT1huH4
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/eHqa4Epr


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

tudja megnézni. 

 

9. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/UD5u6idj  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Sokan mentek Jézushoz. Vajon miért kereshették őt? Rakd ki a puzzle-t, és 

mondj ötleteket erről!  

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/pC5niwDx  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan tudott segíteni a kisgyermek Jézusnak? Rakd ki a képet, és mondd el!  

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/UD5u6idj
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/pC5niwDx


11. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még mennyi embert vendégelt meg Jézus? Rakd ki a puzzle-t, és 

mondd el!  

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/k61DwRek  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel még, mennyi kosár maradék maradt? Rakd ki a puzzle-t, és meg is 

számolhatod a képen a kosarakat!  

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/1MsjocQs
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/k61DwRek


13. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/75dvdALl  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Tudod-e, hogy mi a neve a puzzle-ön lévő tónak? Tengernek is nevezik néha!  

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. 

 

14. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/PpUey1hu  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel a történetre, amikor Jézus megvendégelte a tömeget? 

Összekeveredtek a történetben lévő számok, és az egyik nem illik közéjük. 

Melyik volt az? Ki tudod választani? Indokold is a válaszod!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, de 1. évfolyamon vagy olvasási segítségre van szükség, vagy 

akkor adható, ha a gyermekek már tudnak olvasni.  

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/75dvdALl
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/PpUey1hu


15. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/rSkQvMp2  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi nem történt az ötezer megvendégelésekor? Válaszd ki az alábbiak közül! 

Tudod, hogy mikor történt az ide keveredett esemény? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, de 1. évfolyamon vagy olvasási segítségre van szükség, vagy 

akkor adható, ha a gyermekek már tudnak olvasni.  

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/A315Jym9  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Milyen földrajzi helyet látsz a képen? Jézus több 

történetéhez is kapcsolódik. Gyűjts össze legalább három történetet, és meséld 

el őket! 

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/rSkQvMp2
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/A315Jym9


17. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/On4ejtAy  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történik a képen? Mi van Jézus kezében, és mit csinál vele? Rakd ki a 

puzzle-t, és adj tanácsot a tanítványoknak és a tömegnek! Mit tegyenek most?  

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/P3wp2v1q  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan folytatnád ezt a mondatot: Jézus… ? Rakd ki a puzzle-t, és meséld el  

történetet, majd fejezd be legalább háromféleképpen a mondatot a történet 

alapján!   

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/On4ejtAy
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/P3wp2v1q


19. 

 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1NEmQ0Vi  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus egyik csodájának egy kulcsjelenetét tartalmazza ez a kódolt szöveg. 

Fejtsd meg, és meséld el a történetet! Beszéld meg a padtársaddal, hogy miért 

nevezhetjük ezt az eseményt csodának! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

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

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

tudja megnézni. 

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

betűket. 

 

20. 

Feladattípus Mondatkirakó 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mondta kinek? Rakd ki a mondatot, és idézd fel az ötezer ember 

megvendégelésének a történetét! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

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

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

tudja megnézni. 

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

betűket. 

 

  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/1NEmQ0Vi
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/MyVqQKHt


21. 

 

Feladattípus Mondatkirakó 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Z2azt8PN  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a mondatot! Hogyan kapcsolódik ez Jézushoz? Gondolj arra a 

történetre, amelyben egy tömeget megvendégelt! Tudsz más, hasonló 

történeteket is mondani, amire igaz ez az állítás?  

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/8yRi0CHY  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Fejtsd meg a kódolt szöveget, és kis csoportban keressetek válaszokat a 

kérdésre! Hogyan kapcsolódik az elrejtett mondat üzenete az 5000 ember 

megvendégelésének a történetéhez? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű 

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

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

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

tudja megnézni. 

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

betűket. 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Z2azt8PN
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/8yRi0CHY


23. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571750  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt Jézussal, amikor felnőtt? Ha kiegészíted a szöveget, megtudod! 

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/13571750  

 

24. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13571777  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus sok csodát tett. Az egyik az volt, amikor nagyon kevés ennivalóból 5000 

embert és a családjaikat vendégelt meg. Hogyan történt ez? Egészítsd ki a 

szöveget! 

Feladat képe 

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

Csoportmunkában vagy párban is végezhető. A feladat ismétlésre, de a 

történet részekben való elsajátítására is alkalmas. 

Weblink: https://learningapps.org/13571777  

 

 

 

https://learningapps.org/view13571750
https://learningapps.org/13571750
https://learningapps.org/view13571777
https://learningapps.org/13571777


25. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13604283  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A tanítványok és Jézus párbeszédét olvashatod, ami egy elhagyatott helyen 

történt. De a szél elfújt belőle néhány szót. Tedd vissza a helyére! Melyik 

történetről lehet szó? 

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/13604283  

 

26. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13604318  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A történetből elvesztek a számok. Olvasd el a történetet, és írd be magadtól a 

hiányzókat! Jól figyelj, betűket használj és ne számokat!  

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. Alapvető matematikai 

feladattal összekapcsolt! 

Weblink: https://learningapps.org/13604318  

 

 

https://learningapps.org/view13604283
https://learningapps.org/13604283
https://learningapps.org/view13604318
https://learningapps.org/13604318


27. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13604609  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mit csinált a történetben? Elvesztek az igék az ötezer ember 

megvendégelésének a történetéből. Ki tudod egészíteni? Válaszd ki a 

megfelelőt! Keress még igéket a történetben! 

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. Komplex feladat, nyelvtani 

gyakorlással összekapcsolt. 

Weblink: https://learningapps.org/13604609  

 

 

28. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/007/654  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen szavak állíthatóak össze a betűkből és hogyan kapcsolódnak az ötezer 

ember megvendégelésének a történetéhez? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Kicsiknél is használható, ha már ismerik a betűket, mivel ez egy könnyű 

feladat. Ilyenkor kevésbé lényeges a nyelvtani kapcsolódás. Tanárokkal 

megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és szerkeszthető:  

https://wordwall.net/hu/resource/3580007  

7 állítás  

https://learningapps.org/view13604609
https://learningapps.org/13604609
https://wordwall.net/play/3580/007/654
https://wordwall.net/hu/resource/3580007


29. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/054/681  

 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Összekeveredtek a főnevek az ötezer ember megvendégelése történetében. 

Rakd ki 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/3580054  

8 kifejezés  

 

30. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/097/963  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen számok voltak a történetben, amikor Jézus megvendégelt sok embert? 

Állítsd össze és rakd nagyságrendbe őket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Matematikával összekapcsolt feladat.  

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3580097  

5 állítás  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3580/054/681
https://wordwall.net/hu/resource/3580054
https://wordwall.net/play/3580/097/963
https://wordwall.net/hu/resource/3580097


31. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Ugyanaz a link, mint a pedagógusokkal megosztott változat. 

https://wordwall.net/hu/resource/3580122  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki, mit tett a történetben? Forgasd meg a kereket és meséld el az ötezer ember 

megvendégelését!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3580122  

Elsősöknél is használható, ha már tudnak olvasni, vagy kapnak segítséget.  

 

32. 

Feladattípus Egyező párok – memóriajáték 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/151/237  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hol a párja? Keresd meg és mesélj róla! Melyik történetet látod? Minél több 

részletet idézz fel a képről! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Klasszikus memóriajáték. 12 db 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3580151  

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3580122
https://wordwall.net/hu/resource/3580122
https://wordwall.net/play/3580/151/237
https://wordwall.net/hu/resource/3580151


33. 

Feladattípus Futószalag 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/271/475  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi van a képen? Figyeld meg jól és jegyezd meg őket, hogy ki tudd választani! 

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/3580271 

 

34. 

Feladattípus Lufipukkasztó 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/424/567  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki cselekedte? Válaszd azt a lufit, amelyik a választ tartalmazza! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3580424  

Elsősöknél is használható, ha már tudnak olvasni, vagy kapnak segítséget. 

Képes, játékos feladat.  

 

 

 

 

[FA1] megjegyzést írt: nekem ez nem egyértelmű 

https://wordwall.net/play/3580/271/475
https://wordwall.net/hu/resource/3580271
https://wordwall.net/play/3580/424/567
https://wordwall.net/hu/resource/3580424


35. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/461/704  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Fejtsd meg, 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/3580461  

 

36. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/815/736  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Fejtsd meg, 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/3580815  

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3580/461/704
https://wordwall.net/hu/resource/3580461
https://wordwall.net/play/3580/815/736
https://wordwall.net/hu/resource/3580815


37. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/875/366  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Fejtsd meg 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/play/3580/875/366 

 

38. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3580/991/148  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Fejtsd meg, 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/3580991  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3580/875/366
https://wordwall.net/play/3580/875/366
https://wordwall.net/play/3580/991/148
https://wordwall.net/hu/resource/3580991


39. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3581/053/831  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Fejtsd meg, 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/3581053  

 

40. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3581/141/893  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázol a kép? Fejtsd meg 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/3581141   

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3581/053/831
https://wordwall.net/hu/resource/3581053
https://wordwall.net/play/3581/141/893
https://wordwall.net/hu/resource/3581141


41. 

Feladattípus Keresztrejtvény 

Korosztály 2-6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3581/229/772  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emlékszel Jézus csodájára? Találd ki, hogy ez melyik, és adj választ a 

kérdésekre! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3581229  

 

42. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Azonos link a pedagógusokéval: https://wordwall.net/hu/resource/3581258  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Képzeld el, hogy jelen vagy Jézus csodájánál. Megvendégel egy nagy 

tömeget. Meséld el egy szereplő szemszögéből! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szociális perspektívaváltást segítő feladat. 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3581258  

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3581/229/772
https://wordwall.net/hu/resource/3581229
https://wordwall.net/hu/resource/3581258
https://wordwall.net/hu/resource/3581258


43. 

Feladattípus Képes feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1-6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

Pedagógusokéval azonos link: https://wordwall.net/hu/resource/3581292  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Alaposan nézd meg a képeket! Melyik történet milyen jelenete van rajtuk? 

Mesélj róluk minél részletesebben! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3581292  

 

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/view13606631  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Válaszolj a kérdésekre, és gyűjts minél több pontot! Meddig jutsz el?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13606631  

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/3581292
https://wordwall.net/hu/resource/3581292
https://learningapps.org/view13606631
https://learningapps.org/13606631


45. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 1–2. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13605800  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel az ötezer ember megvendégelésének a történetét! Rakd sorba a 

képeket, és azok alapján meséld el az egészet! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13605800  

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/view13606319  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel az ötezer ember megvendégelésének a történetét! Rakd az 

eseményeket sorba! Melyik rész a kedvenced, és miért éppen az? Mesélj róla! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13606319  

Szöveges sorba rendezés, így a kisebbeknél segítségre lehet szükség.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13605800
https://learningapps.org/13605800
https://learningapps.org/view13606319
https://learningapps.org/13606319


47. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13606429  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg az elrejtett igéket a betűk között! Melyik történethez 

kapcsolódnak? Ha megvan mind, meséld el a történetet! Mit gondolsz, hogyan 

éreznéd magad, ha láthattad volna a csodát? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13606429  

 

48. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 2–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=p957fwy8t20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keress az ötezer ember megvendégelésének történetéhez tartozó szavakat! 

Hogyan kapcsolódnak? Mondd el egyenként! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/display?v=p957fwy8t20  

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13606429
https://learningapps.org/13606429
https://learningapps.org/watch?v=p957fwy8t20
https://learningapps.org/display?v=p957fwy8t20


49.  

Feladattípus Videó feladatokkal 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13606886  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézusnak sok különleges csodája volt. Ez a videó az egyikről szól. Nézd végig! 

Néhol megállítom a történetet. Gondold végig, hogyan érezhette magát az 

eseményekben egy-egy szereplő! Mondd el az érzéseket, és beszéljétek meg 

csoportban, ti éltetek-e már át hasonlót! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13606886  

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.  

 

50.  

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13607018  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Képzeld el, hogy Te is ott vagy a csoda helyszínén. Mit figyelnél meg 

alaposabban? Kinek milyen tanácsot adnál? Nézd végig a videót, és a 

csoporttársaiddal beszéljétek meg a kérdéseket! 

Feladat képe 

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

részben el kell tudni vonatkoztatni a történettől, és több helyen is megállítja a 

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

Weblink: https://learningapps.org/13607018  

 

https://learningapps.org/view13606886
https://learningapps.org/13606886
https://learningapps.org/view13607018
https://learningapps.org/13607018

