
Történetek a Bibliából: A húsvéti csoda. Képes és szöveges feladatok 
1. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/DuzmHb4V  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hová tartott a két tanítvány, akik húsvét után Jeruzsálemből együtt mentek? 

Hozzájuk csatlakozott Jézus. Válaszd ki az úticélt alábbi helységnevek közül!  

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/Kz1jzLGq  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki árulta el Jézust? Válaszd ki a listából! Mit gondolsz, mi volt az oka a 

tettének?  

Feladat képe 

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

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

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

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

tudja megnézni. 

 

 

 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/DuzmHb4V
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Kz1jzLGq


3. 

Feladattípus Igaz-hamis 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/IiW2pVev  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondold végig a nagyhét eseményeit és a húsvétot! Vajon igazak-e vagy 

hamisak az alábbi állítások? Szóban meg is indokolhatod a válaszodat!  

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/oU8eKLpU  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mi van a képen? Rakd ki a puzzle-t! Melyik ünnepünkhöz 

kapcsolódik? 

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/IiW2pVev
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/oU8eKLpU


5. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit ábrázol a kép? Rakd ki a puzzle-t!  

Feladat képe 

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

Az RPI feladatbankban található, így akár egy saját készítésű feladatsorba is 

beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam generált 

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

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

 

6. 

Feladattípus Hiányos szöveg pótlása  

Korosztály 2–6. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus tanítványai útra keltek egy közeli városba. Útközben nagy szél támadt, 

és elfújta a beszélgetésük egy részét! Egészítsd ki a szöveget!  

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/HYozTOSi
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/ZZsGOtAZ


7. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/PIHl3xxa  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen ünnepre készültek Jeruzsálemben Jézus elfogása előtt? 

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.  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. 

 

8. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/c4KFjLf9  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mi van a képen? Rakd ki a puzzle-t! Meséld el, hogy mi mindent 

látsz a rajzon! Hogyan kapcsolódik ez a húsvéthoz? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak is 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/PIHl3xxa
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/c4KFjLf9


9. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/t36whEc4  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit ábrázol a kép? Rakd ki a puzzle-t, és mondd el, hogy mit 

látsz! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, 1–2. osztályosoknak is javasolt. Az RPI feladatbankban 

található, így akár egy saját készítésű feladatsorba is beilleszthető. A 

gyermekeknek adott feladat linkje egy általam generált feladatsorra mutat 

(csak ezt a feladatot tartalmazza). Így is közzétehető és használható, de az 

eredményt sajnos a hittanoktató így nem tudja megnézni. 

 

10. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/UbF2zuku  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit látsz a képen? Rakd ki a puzzle-t és mesélj 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. 

 

 

 

 

  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/t36whEc4
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/UbF2zuku


11. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/BU3slqy4  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit ábrázol a kép? Rakd ki a puzzle-t, és mondd el, hogy mit 

látsz!  

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/Vbxhzz3x  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit látsz a képen! Rakd ki a puzzle-t, és mesélj a látottakról!  

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/BU3slqy4
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Vbxhzz3x


13. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/YY32O6M8  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit gondolsz, mit látsz a képen? Rakd ki a puzzle-t, és mondd el a 

véleményed!  

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 Kösd össze! 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/vS5BYUnw  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus utolsó földi hetét nagyhétnek nevezzük. Gondold végig az eseményeket, 

és kösd össze, hogy mikor mi történt! 

Feladat képe 

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

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

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

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

tudja megnézni. 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/YY32O6M8
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/vS5BYUnw


15. 

Feladattípus Kösd össze! 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/2wQlRD1o  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen eseményhez kapcsolódnak a mondatok? Kösd össze őket!  

Feladat képe 

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

feladatsorba is beilleszthető. A gyermekeknek adott feladat linkje egy általam 

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

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

tudja megnézni. 

 

 

16. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/VzCyga5a  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Vajon milyen lehetett a két tanítványnak ezen az úton 

járni? Gondold végig, hogy milyen érzések, kérdések, gondolatok lehettek 

bennük! Segítek: Emmaus felé haladtak.  

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/2wQlRD1o
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/VzCyga5a


17. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/y5NNOXg6  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Képzeld el, hogy te is ott vagy a képen látható esemény 

idején! Mesélj arról, hogy milyen érzéseket élhettél volna ott át! Mit 

gondolhattak az ott lévő emberek Jézusról?  

Feladat képe 

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

javasolt. Komplex feladat, érzelmi fejlesztést is segíti.  

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/il3K78Xm  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit szólnál hozzá, ha Jézus úgy viselkedne veled is, ahogyan ezen a képen a 

tanítványokkal? Hogyan éreznéd magad? Mit tennél? Vajon hogyan reagálnál 

Jézus tettére? Rakd ki a puzzle-t, és a gondolataidat beszéld meg egy 

barátoddal! 

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/y5NNOXg6
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/il3K78Xm


19. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/DipqO9XC  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit mondhatott imádságában Jézus az utolsó vacsorán, amikor az 

úrvacsorát tanította a tanítványainak? Rakd ki a puzzle-t, és írd le az általad 

elképzelt imádságot egy külön lapra! 

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/BHZsw1pQ  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Láttál már úrvacsorát? Rakd ki a puzzle-t, majd nézz utána, hogyan néz ki egy 

mai úrvacsoravétel egy református istentiszteleten! Hasonlítsd össze 

gondolatban ezt a képet egy mai úrvacsora jelenetével!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Komplex feladat, több területet érint, egyházismereti 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/DipqO9XC
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/BHZsw1pQ


21. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/W6D7jMeb  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Két tanítvány haladt Emmaus felé. Csatlakozott hozzájuk egy harmadik. Mit 

kérdezett tőle Kleofás? Megtudod, ha ezt a régi, görög nyelvhez hasonló 

írással írt szöveget megfejted! 

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/qXlJFoJn  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit kiabált a tömeg Jézusnak? Megtudhatod, ha megfejted a titkosírást! Vajon 

miért ezt mondhatták neki? Beszéld meg két vagy három társaddal a 

gondolataidat! 

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/W6D7jMeb
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/qXlJFoJn


23. 

Feladattípus Titkosírás 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/UYuE5DT3  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mondta kinek az alábbi párbeszédet? Fejtsd meg a kódok segítségével a 

titkosírást! Ezután a nagyhéthez kapcsolódó történetekre gondolva mondd el, 

hogy kik között zajlottak a beszélgetések!  

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/view13626060  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Emmausba tartva két tanítvány beszélgetéséhez csatlakozott egy harmadik 

férfi is. Miről beszéltek egymás között? A történet egy részét itt olvashatod. 

De sajnos hiányoznak kifejezések belőle. A hosszú úton kieshettek szavak. 

Pótold őket! 

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/13626060  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/UYuE5DT3
https://learningapps.org/view13626060
https://learningapps.org/13626060


25. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13626110  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus tetteiről szól ez a rövid részlet. A nagycsütörtök eseményeit olvashatod 

itt. Sajnos néhány ige rossz helyre keveredett. Pótold őket a megfelelő 

rendben, hogy megtudd, mit is tett Jézus! 

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/13626110  

 

26. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13626145  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt nagypénteken? Itt olvashatsz erről. Az emberek tetteiről szóló 

szavak közül néhány elveszett. Igéket keress és azokat pótolj a szövegben! Mit 

fejeznek ki ezek a szavak, hogyan viselkedtek az emberek Jézussal? 

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/13626145  

 

https://learningapps.org/view13626110
https://learningapps.org/13626110
https://learningapps.org/view13626145
https://learningapps.org/13626145


27. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13626423  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tett Jézus? A húsvét körüli események szövegéből kihullottak az igék. 

Pótold őket, és meglátod, hogy milyen csodás dolgot tett Jézus! 

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/13626423  

 

28. 

Feladattípus Szókereső 

Korosztály 3–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13626569  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Keresd meg azokat a kifejezéseket a betűk között, amelyek a nagyhét 

eseményeihez tartoznak! Melyiket hogyan kapcsolnád a húsvéthoz? Mondd el 

szóban! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, elvont kifejezések is vannak benne, ezért 3. osztálytól 

javaslom főként.  

Weblink: https://learningapps.org/13626569  

 

 

 

 

https://learningapps.org/view13626423
https://learningapps.org/13626423
https://learningapps.org/view13626569
https://learningapps.org/13626569


29. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3631/583/220  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A nagyheti eseményekben jó néhány földrajzi névvel találkozhatsz. Rakd ki 

őket, és mesélj róluk a történetek alapján!  

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/3631583  

4 állítás  

 

30. 

Feladattípus Anagramma 

Korosztály 2-6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3631/657/493  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Néhány olyan szó betűi keveredtek össze, melyek Jézus feltámadásához 

kapcsolódnak. Melyek azok? Rakd ki őket! 

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/3631657  

5 állítás  

 

 

 

https://wordwall.net/play/3631/583/220
https://wordwall.net/hu/resource/3631583
https://wordwall.net/play/3631/657/493
https://wordwall.net/hu/resource/3631657


31. 

Feladattípus Szöveges feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 2-6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3631722  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Meséld el a húsvét körüli eseményeket! Forgasd meg a kereket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3631722  

 

32. 

Feladattípus Párosító 

Korosztály 2-6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3639/846/586  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus földi életének utolsó hetéből melyik eseményt ábrázolja a rajz? Jelöld 

meg a helyes választ!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Memóriajáték, illetve ismétlést, feldolgozást segítő feladat. Mivel szöveges 

része is van, csak akkor használható 1. évfolyamon, ha a gyermekek már 

tudnak olvasni, vagy kapnak segítséget a szövegek felolvasásához. 

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3639846  

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/3631722
https://wordwall.net/hu/resource/3631722
https://wordwall.net/play/3639/846/586
https://wordwall.net/hu/resource/3639846


33. 

Feladattípus Futószalag 

Korosztály 1–4. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3639/879/919  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel a húsvét körüli eseményeket! Figyeld meg jól a képeket, és válaszd 

ki, hogy melyik volt már! Mesélj róluk!  

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/3639879  

 

34. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3639/917/750  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki, és válaszolj a kapcsolódó 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/3639917  

 

  

https://wordwall.net/play/3639/879/919
https://wordwall.net/hu/resource/3639879
https://wordwall.net/play/3639/917/750
https://wordwall.net/hu/resource/3639917


35. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3639/944/468  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki, és válaszolj a kapcsolódó 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/3639944  

 

36. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3639/961/179  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki, és válaszolj a kapcsolódó 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/3639961  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/3639/944/468
https://wordwall.net/hu/resource/3639944
https://wordwall.net/play/3639/961/179
https://wordwall.net/hu/resource/3639961


37. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3639/984/473  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki, és válaszolj a kapcsolódó 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/3639984  

 

38. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3640/060/350  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki, és válaszolj a kapcsolódó 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/3640060  

 

https://wordwall.net/play/3639/984/473
https://wordwall.net/hu/resource/3639984
https://wordwall.net/play/3640/060/350
https://wordwall.net/hu/resource/3640060


39. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3640/076/231  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki, és válaszolj a kapcsolódó 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/3640076 

 

40. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3640/094/668  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki és válaszolj a kapcsolódó 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/3640094  

 

https://wordwall.net/play/3640/076/231
https://wordwall.net/hu/resource/3640076
https://wordwall.net/play/3640/094/668
https://wordwall.net/hu/resource/3640094


41. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 1–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3640/118/610  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a képen? Találd ki és válaszolj a kapcsolódó 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/3640118  

 

42. 

Feladattípus Keresztrejtvény 

Korosztály 3–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13630445  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Válaszolj a kérdésekre! A válaszaid segítenek 

kitalálni, hogyan nevezzük Jézust más néven! Miért hívhatjuk így? Mondd el 

szóban! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13630445  

Nehezebb feladat! 

 

https://wordwall.net/play/3640/118/610
https://wordwall.net/hu/resource/3640118
https://learningapps.org/view13630445
https://learningapps.org/13630445


43. 

Feladattípus Képes feladat, szerencsekerék – játékos ismétléshez, ellenőrzéshez 

Korosztály 1–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/3640200  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mesélj a kép alapján a nagyhét eseményeiről!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/3640200  

 

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/view13631893  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel az emmausi tanítványok történét, a nagyhét és a húsvét eseményeit! 

Válaszolj a kérdésekre, és gyűjts minél több pontot! Meddig tudsz eljutni? 

Amit nehezebbnek látsz, annak nézz utána „A húsvéti csoda” című 

történetben! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink: https://learningapps.org/13631893  

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

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

https://wordwall.net/hu/resource/3640200
https://wordwall.net/hu/resource/3640200
https://learningapps.org/view13631893
https://learningapps.org/13631893


nem jönnek elő ugyanazok a kérdések gyakran. Első osztályosoknál csak 

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

 

45. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 1–2.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13630516  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rendezd sorba a nagyhét eseményeit a képek alapján!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13630516  

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/view13630534  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel az emmausi tanítványok történetét! Rakd sorba az eseményeket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Weblink:  https://learningapps.org/13630534  

 

https://learningapps.org/view13630516
https://learningapps.org/13630516
https://learningapps.org/view13630534
https://learningapps.org/13630534


47. 

Feladattípus Sorba rendezés 

Korosztály 2–6. évfolyam  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13630561  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt Jézussal a földi élete utolsó hetében? Rakd sorba az eseményeket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13630561  

 

48. 

Feladattípus Képkvíz  

Korosztály 3–6. évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/3643/724/228 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit látsz a képen? Találd ki! Válaszolj a kérdésre, majd nézz utána a 

feladatnak!   

Feladat képe 

 
Egyéb információ Bár képes feladat, de az utánanézés miatt 3. évfolyamtól javasolt. Komplex 

feladat, csoportmunka is kapcsolódik hozzá.  

Tanárokkal megosztható link, mely előfizetés birtokában módosítható és 

szerkeszthető:  https://wordwall.net/hu/resource/3643724  

 

 

https://learningapps.org/view13630561
https://learningapps.org/13630561
https://wordwall.net/hu/resource/3643724


49.  

 

Feladattípus Videó feladatokkal 

Korosztály 2–6.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13632493  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg a videót, és végezd el a benne lévő feladatokat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Szerkeszthető link: https://learningapps.org/13632493  

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. Hosszabb feladat, akár 30-40 percet is igénybe vehet. 

 

50.  

Feladattípus Videó bevágott feladatokkal  

Korosztály 3–8.évfolyam 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view13632529  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg a videót, és végezd el a benne lévő feladatokat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat egy részletekbe menő feldolgozás. Több olyan témát tartalmaz, ami 

nagyobbaknak lehet inkább érdekes. A beillesztett feladatok miatt akár 20–40 

perc is lehet a feldolgozás.  

Weblink: https://learningapps.org/13632529  

 

 

 

https://learningapps.org/view13632493
https://learningapps.org/13632493
https://learningapps.org/view13632529
https://learningapps.org/13632529

