
Történetek a Bibliából: A pünkösdi csoda. Képes és szöveges feladatok 

Pünkösdi hittanoktatói ötlettár 1–6. évfolyamhoz 

 

A kapcsolódó videó elérhetősége: 

https://www.youtube.com/watch?v=TcuFBLwPtjo&feature=youtu.be  

 

A kiegészítő tartalmak elérhetősége: 

https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html#elso  

 

Az alábbiakban a pünkösdi történet feldolgozásához kapcsolható feladatok találhatóak. Ezek 

között szöveges és rajzos feladatok is vannak, melyek a videó képanyagára, illetve szöveganyagára 

támaszkodnak. Minden feladat esetében megnevezésre kerül a feladat típusa, a javasolt korosztály, 

illetve egy-egy rövid képi megjelenés is, mely a későbbi választásban segít. A könnyebb 

beépíthetőség kedvéért külön jelennek meg a gyermekek számára kiadható, PPT-be beépíthető 

vagy a virtuális/valódi órákon használhatóak egy link formájában. Az egyéb információ rovatban 

további háttérinformációk, tanárok által módosítható linkek szerepelnek. 

Az alábbi feladatok 3 különböző program segítségével készültek: 

a) A www.wordwall.net oldal segítségével. Itt előfizetés hiányában alapvetően csak 5 feladat 

készíthető el. Viszont az általam készített feladatok korlátlanul közreadhatók és 

használhatók. 2 verzióban található hozzájuk link. A gyermekekkel megoszthatók nem 

tartalmaznak módosítási lehetőséget. Az egyéb információk között azonban található egy 

módosítást is tartalmazó link. Ha előfizetéssel rendelkezik valaki, akkor azon keresztül 

saját változatot készíthet belőle.  

b) A https://learningapps.org/ oldalon ingyenesen hozzáférhetőek a játékos feladatok. Itt nem 

kell a módosításokhoz sem előfizetés. Az általam elkészített játékok nyilvánosak, könnyen 

hozzáférhetőek. Két változatban kerültek bele a linkek: teljes képernyős és weben 

szerkeszthető link.  

c) A www.rpi-feladatbank.reformatus.hu oldalon, a játék- és feladattárban készültek el a 

harmadik típusú feladatok. Ezek több módon használhatók. Ha valaki regisztrált a 

feladattárba, akkor bármilyen saját feladatlapba beleillesztheti ezeket az anyagokat. 

Megtalálhatja őket az ünnepkörök/pünkösd témakörnél. Viszont elkészítettem a feladatok 

olyan változatát is, melyhez semmilyen regisztráció nem szükséges, csak az itt található 

link segítségével kell megosztani a gyermekekkel. 

A következő oldal jelenik meg ebben az esetben: 

 
Ez nem igényel a gyermek részéről regisztrációt, a tanulónak csak a saját nevét kell beírnia, és 

ezután elkészítheti a feladatot. A továbbiakban ezután a feladattársas feladatok esetében is 

automatikus önellenőrzés történik.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcuFBLwPtjo&feature=youtu.be
https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html#elso
http://www.wordwall.net/
https://learningapps.org/
http://www.rpi-feladatbank.reformatus.hu/


 

 

Évfolyamonként a következő témák kerülnek elő a mennybemenetel ünnepéhez és a 

pünkösdhöz kapcsolódva a református hittanoktatásban az 1–6. évfolyamon 

 

Évf. Téma A hittanóra tananyagának linkje (digitális tankönyv) 

1–6. Szabadon választható órakeret terhére a mennybemenetel ünnepe 

---  

1–6. Szabad órakeret terhére berakható bármilyen pünkösdi óra. 

1. Milyen volt 

az első 

gyülekezet? 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/1/

Unnepeljunk_3-4/unnepeljunk_4_punkosd.html  

2. Az etióp 

főember útja 

Nem elérhető a javított változat.  

3. Péter és 

János az Ékes 

kapuban 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/H

ittan_3/punkosd.html  

4. Áldozó-

csütörtök 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/H

ittan_4/aldozo.html  

4. Pünkösd http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/H

ittan_4/aldozo.html  

5. Saul 

megtérése 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/H

ittan_5/unnepeljunk_egyutt_5_saul_megterese.html  

5. Pál, a 

pogányok 

apostola 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/H

ittan_5/20_pal_a_poganyok_apostola.html 

5.  Az első 

keresztyén 

gyülekezet 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/H

ittan_5/19_az_elso_kereszteny_gyulekezet.html  

6. Az első 

gyülekezet 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/H

ittan_6/5_az_elso_gyulekezet.html  

 

 

Ebben az ötlettárban elsősorban feladatok találhatóak, melyek egyrészt az ismeretek 

elmélyítésére, ismétlésre, rögzítésre, a tanultakkal való foglalkozásra alkalmazhatók. Másrészt 

akár egyéni differenciáláshoz is kiadhatók, így az egyéni fejlesztést, szükség szerint 

valamilyen problémás terület fejlesztését is segíthetik. Röviden minden feladathoz található 

néhány gondolatos leírás a felhasználási lehetőségekről. Ezen kívül szinte minden anyaghoz 

kapcsolható pármunka, csoportmunka, esetleg tanár-diák közötti közös munkálkodás. 

 

Jó használatot kívánok a feladatokhoz! 
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1. 
Feladattípus Feleletpárosítós. Szöveges feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2168/845/776  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Párosítsd a kérdéseket azokkal a válaszokkal, amelyek A pünkösdi csoda 

című történethez kapcsolódnak!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre is jól használható.  

 

Pedagógusoknak használható link, módosítási lehetőséget is tartalmaz: 

https://wordwall.net/hu/resource/2168845  

 
2. 

Feladattípus Feleletpárosítós. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2169/393/157  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit ábrázolnak a képek? Idézd fel A pünkösdi csoda című történetet, és 

párosítsd a szöveget a képekkel! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre is jól alkalmazható. Ha van, aki 

olvassa a gyermekeknek a szöveget, akkor elsősöknél is jól használható. 

 

Pedagógusoknak használható link, módosítási lehetőséget is tartalmaz: 

https://wordwall.net/hu/resource/2169393  

 
 
 

https://wordwall.net/play/2168/845/776
https://wordwall.net/hu/resource/2168845
https://wordwall.net/play/2169/393/157
https://wordwall.net/hu/resource/2169393


3. 
Feladattípus Feleletpárosítós. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2169/692/417  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Pünkösdkor, a tanítványok igehirdetésének hatására létrejött az első 

gyülekezet. Mi volt rájuk jellemző? Párosítsd őket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre is jól alkalmazható.  

 

Pedagógusoknak használható link, módosítási lehetőséget is tartalmaz: 

https://wordwall.net/hu/resource/2169692  

 
4. 

Feladattípus Szókereső. Szöveges feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2169/989/101  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Pünkösdkor Jézus elküldte a Szentlelket a tanítványokhoz. Mi történt akkor? 

Idézd fel, és keresd meg a kifejezéseket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ 2–3. osztályban inkább jó képességű gyerekeknél javasolt. Ismétlésre is jól 

használható. Vizuális figyelem fejlesztésére, illetve szókincs fejlesztésre is 

alkalmas. 

Pedagógusoknak használható link, módosítási lehetőséget is tartalmaz: 
https://wordwall.net/hu/resource/2169989   

https://wordwall.net/play/2169/692/417
https://wordwall.net/hu/resource/2169692
https://wordwall.net/play/2169/989/101
https://wordwall.net/hu/resource/2169989


 
5. 

Feladattípus Hiányos szöveg kiegészítése. Képi és szöveges feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=paywbjg1n20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A feltámadása után 40 nappal Jézus eltávozott a tanítványoktól. Sajnos 

elvesztek szavak a történetből! Elfújta a szél? Vagy elvesztették a 

tanítványok? Keresd meg a hiányzó szavak helyét! Segítséget kaphatsz, ha 

megnézed A pünkösdi csoda című feldolgozást, vagy elolvasod a történetet! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre is jól alkalmazható. Mivel 

kapcsolódóan megnézhető a történet, akár hosszabb egységekhez is 

beilleszthető. 

Weblink: https://learningapps.org/display?v=paywbjg1n20  

 
6. 

Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pnq0ud23320  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A szomorú tanítványok az Olajfák hegyéről hazatértek. Vajon mi történt 

velük? Jézus ígért nekik valamit? Mi volt az? Megtudhatod, ha kiegészíted a 

hiányos szöveget!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Lépésenként végigvehető vele a történet.  

Weblink: https://learningapps.org/display?v=pnq0ud23320  

https://learningapps.org/watch?v=paywbjg1n20
https://learningapps.org/display?v=paywbjg1n20
https://learningapps.org/watch?v=pnq0ud23320
https://learningapps.org/display?v=pnq0ud23320


 
7. 

Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=ppwtbj53n20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A tanítványokhoz egyre többen csatlakoztak. Még Jézus ígérete nem 

teljesedett be, majd ők választottak Júdás helyére valakit? Vajon ki lehetett 

az? Egészítsd ki a szöveget, hogy megtudd a választ! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Lépésenként végigvehető vele a történet.  

Weblink: https://learningapps.org/display?v=ppwtbj53n20 

 
8. 

Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pzwxxea5n20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Hogyan teljesedett be Jézus ígérete? Erről szól az alábbi történet! De elfújta 

a szél? Vagy a lángnyelvek égették meg a szöveget? Pótold gyorsan a 

hiányzó szavakat!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Lépésenként végigvehető vele a történet.  

Weblink: https://learningapps.org/display?v=pzwxxea5n20  

 

[FA1] megjegyzést írt: ez kérdés? 

https://learningapps.org/watch?v=ppwtbj53n20
https://learningapps.org/display?v=ppwtbj53n20
https://learningapps.org/watch?v=pzwxxea5n20
https://learningapps.org/display?v=pzwxxea5n20


9. 
Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=ppevh2d7220  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A Szentlélek a tanítványok által hirdette Isten szavát az embereknek. Ekkor 

jött létre az első gyülekezet. Hogyan történt? Pótold a hiányzó szavakat és 

felidézheted a történeteket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Lépésenként végigvehető vele a történet. 

Weblink: https://learningapps.org/display?v=ppevh2d7220  

 
10. 

Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pg3m03yxj20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Azok lettek az első gyülekezet tagjai, akik a szívükbe fogadták Jézust. Több 

fő jellemzőjük volt. Fel tudod idézni őket? Segítséget kaphatsz, ha 

kiegészíted a szöveget! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Lépésenként végigvehető vele a történet.  

Weblink: https://learningapps.org/display?v=pg3m03yxj20  

 
 

https://learningapps.org/watch?v=ppevh2d7220
https://learningapps.org/display?v=ppevh2d7220
https://learningapps.org/watch?v=pg3m03yxj20
https://learningapps.org/display?v=pg3m03yxj20


 
11. 

Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pbfoz568320  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A Szentlélek segítségével az első gyülekezet tagjai még többeket nyertek 

meg Jézusnak. Hogyan történt ez? Néhány szó eltűnt a szövegből, de ha 

ügyes vagy, vissza tudod helyezni őket! Így megtalálod a választ arra, 

hogyan terjedt el Jézus üzenete a világon!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Lépésenként végigvehető vele a történet.  

Weblink: https://learningapps.org/display?v=pbfoz568320  

 
12. 

Feladattípus Rövid idővonal 

Korosztály 3–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=p8gtcwob520  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus feltámadása után különleges események történtek. Ha a feltámadás a 0. 

nap, ehhez képest mikor ment vissza Jézus a mennybe? Mikor küldte el a 

Pártfogót? Nézd meg az alábbi idővonalat, 0-nál nézd meg a kapcsolódó 

videót, és válaszd ki a további időpontokat!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az időbeliség rögzítésére segítség. A kék színű kis jelzőknél információk 

találhatóak a gyermek számára. 

Weblink: https://learningapps.org/display?v=p8gtcwob520  

https://learningapps.org/watch?v=pbfoz568320
https://learningapps.org/display?v=pbfoz568320
https://learningapps.org/watch?v=p8gtcwob520
https://learningapps.org/display?v=p8gtcwob520


13. 
Feladattípus Szöveges feladat 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pxhfrkgi220  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nyomozz! Mi történt a feltámadása után Jézussal és a tanítványokkal? A 

jelölőtüskékre kattintva izgalmas információkat találhatsz! Vajon melyik 

tartozhat hozzá? Ha nem tudod a választ, akkor nézd meg vagy olvasd el A 

pünkösdi csoda című történetet! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Elsősöknél szükség van segítségre az 

olvasáshoz. Motivációs feladatként is adható, de ismétlésre, ellenőrzésre is 

alkalmas. 

Weblink: https://learningapps.org/display?v=pxhfrkgi220  

 
14. 

Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=p5y8bw6v520  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nyomozz! Jézus mennybemenetelekor ígéretet tett a tanítványoknak. 

Hogyan teljesedett be az ígéret? A jelölőtüskékhez húzd oda a helyes választ, 

és megtudod! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Elsősöknél szükség van segítségre az 

olvasáshoz. Motivációs feladatként is adható, de ismétlésre, ellenőrzésre is 

alkalmas. 

Weblink: https://learningapps.org/display?v=p5y8bw6v520  

https://learningapps.org/watch?v=pxhfrkgi220
https://learningapps.org/display?v=pxhfrkgi220
https://learningapps.org/watch?v=p5y8bw6v520
https://learningapps.org/display?v=p5y8bw6v520


15. 
Feladattípus Hiányos szöveg pótlása. Szöveges és képes feladat. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/view12087779  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nyomozz az események után! Jézus feltámadása után 50 nappal elküldte a 

tanítványokhoz a megígért Pártfogót, a Szentlelket. A Szentlélek szavára 

sokan megtértek és létrejött az első gyülekezet. De mit tudunk róluk? 

Gondold végig, és válaszd ki a jelölőtüskékhez a helyes választ! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Elsősöknél szükség van segítségre az 

olvasáshoz. Motivációs feladatként is adható, de ismétlésre, ellenőrzésre is 

alkalmas. 

Weblink: https://learningapps.org/12087779  

 
16. 

Feladattípus Memóriajáték. Képes feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2209/446/593  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit ábrázol a kép? Amikor úgy érzed, hogy tudod, akkor nyomd meg 

a gombot és keresd meg a helyes választ! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Kisebbeknél esetleg segítségre lehet szükség az olvasáshoz.  

Ha motiváláshoz használjuk, akkor azt a feladatot adjuk a gyerekeknek, hogy 

gondolják végig, vajon mit ábrázolhat a kép, és utána dolgozzuk fel velük a 

történetet. 

https://learningapps.org/view12087779
https://learningapps.org/12087779
https://wordwall.net/play/2209/446/593


Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2209446  

 
17. 

Feladattípus Memóriajáték. Képes feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2209/671/193  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ahogyan a kép kockái feltűnnek, megtalálhatod a megoldást. Vajon mi van 

elrejtve alattuk?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Kisebbeknél esetleg segítségre lehet szükség az olvasáshoz.  

Ha motiváláshoz használjuk, akkor azt a feladatot adjuk a gyerekeknek, hogy 

gondolják végig, vajon mit ábrázolhat a kép, és utána dolgozzuk fel velük a 

történetet.  

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2209671  

 
18. 

Feladattípus Memóriajáték. Képes feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2209/923/720  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi rejtőzik a kockák alatt? Gondolj a pünkösdi történetre, és találd 

meg a helyes választ! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

használható. Kisebbeknél esetleg segítségre lehet szükség az olvasáshoz.  

Ha motiváláshoz használjuk, akkor azt a feladatot adjuk a gyerekeknek, hogy 

gondolják végig, vajon mit ábrázolhat a kép, és utána dolgozzuk fel velük a 

történetet.  

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2209923  

https://wordwall.net/hu/resource/2209446
https://wordwall.net/play/2209/671/193
https://wordwall.net/hu/resource/2209671
https://wordwall.net/play/2209/923/720
https://wordwall.net/hu/resource/2209923


19. 
Feladattípus Memóriajáték. Képes feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2210/110/645  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mi lehet a kockák alatt? Gondolj az első keresztyén gyülekezetre és tal 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Kisebbeknél esetleg segítségre lehet szükség az olvasáshoz.  

Ha motiváláshoz használjuk, akkor azt a feladatot adjuk a gyerekeknek, hogy 

gondolják végig, vajon mit ábrázolhat a kép, és utána dolgozzuk fel velük a 

történetet.  

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2210110 

 
20. 

Feladattípus Memóriajáték. Képes feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2210/209/181  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit ábrázol a kép? Mi az, amit az első gyülekezet tett és azóta is 

fontos része a gyülekezeti életünknek?  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Kisebbeknél esetleg segítségre lehet szükség az olvasáshoz.  

Ha motiváláshoz használjuk, akkor azt a feladatot adjuk a gyerekeknek, hogy 

gondolják végig, vajon mit ábrázolhat a kép, és utána dolgozzuk fel velük a 

történetet.  

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2210209  

 

[FA2] megjegyzést írt: nincs befejezve a mondat 

https://wordwall.net/play/2210/110/645
https://wordwall.net/hu/resource/2210110
https://wordwall.net/play/2210/209/181
https://wordwall.net/hu/resource/2210209


21. 
Feladattípus Memóriajáték. Képes feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2210/362/676  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az első gyülekezet tagjai megosztottak valamit egymással. Vajon mi lehetett 

az? A kép segít a megoldás megtalálásában! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Kisebbeknél esetleg segítségre lehet szükség az olvasáshoz.  

Ha motiváláshoz használjuk, akkor azt a feladatot adjuk a gyerekeknek, hogy 

gondolják végig, vajon mit ábrázolhat a kép, és utána dolgozzuk fel velük a 

történetet.  

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható:  

https://wordwall.net/hu/resource/2210362  

 
22. 

Feladattípus Memóriajáték. Képes feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2210/656/505  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mit ábrázolhat a kép? Hogyan kapcsolódhat ez a pünkösdi 

történethez? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat, így nagyobbak esetében differenciáláshoz is jól használható 

mint könnyebb feladattípus. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is jól 

alkalmazható. Kisebbeknél esetleg segítségre lehet szükség az olvasáshoz.  

Ha motiváláshoz használjuk, akkor azt a feladatot adjuk a gyerekeknek, hogy 

gondolják végig, vajon mit ábrázolhat a kép, és utána dolgozzuk fel velük a 

történetet.  

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2210656  

https://wordwall.net/play/2210/362/676
https://wordwall.net/hu/resource/2210362
https://wordwall.net/play/2210/656/505
https://wordwall.net/hu/resource/2210656


 
23. 

Feladattípus Kvíz, szöveges és képes feladat, 4 kérdés 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2211/090/350  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Nézd meg vagy olvasd el A pünkösdi csoda című történetet! Mit tudsz Jézus 

mennybemeneteléről? 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Főként ismétléshez vagy a történet elmélyítéséhez használható. Elsősök vagy 

rosszul olvasó diákok segítséget igényelhetnek. 

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2211090 

 
24. 

Feladattípus Kvíz, szöveges és képes feladat, 7 kérdés 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2211/604/733  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt az első pünkösdkor? Válaszolj a kérdésekre! A képek segíthetnek 

neked ebben! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Főként ismétléshez vagy a történet elmélyítéséhez használható. Elsősök vagy 

rosszul olvasó diákok segítséget igényelhetnek. 

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2211604  

 
 
 
 

https://wordwall.net/play/2211/090/350
https://wordwall.net/hu/resource/2211090
https://wordwall.net/play/2211/604/733
https://wordwall.net/hu/resource/2211604


25. 
Feladattípus Kvíz, szöveges és képes feladat, 4 kérdés 

Korosztály 3–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2211/837/805  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tudunk az első gyülekezetről? Válaszd ki a helyes megoldást! A képek 

segíthetnek neked! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Mivel ez egy nehezebb feladat, így nagyobbakhoz javaslom. De jó képességű 

1–2. osztályosok között is használható. Ismétlésre, illetve az elmélyítéshez is 

jól alkalmazható. Lépésenként végig vehető vele a történet.  

Tanárok számára használható link, ami előfizetés birtokában módosítható: 

https://wordwall.net/hu/resource/2211837  

 
 
26. 

Feladattípus Szerencsekerék – szöveges 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/2212224  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tudunk a pünkösd körüli eseményekről? Forgasd meg a kereket, és 

mondd el mindazt, ami a történetből eszedbe jut! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A történet felidézéséhez, ismétléshez, gyakorláshoz jól használható. A tanári 

link és a diákoknak szóló link ugyanaz.  

 

https://wordwall.net/play/2211/837/805
https://wordwall.net/hu/resource/2211837
https://wordwall.net/hu/resource/2212224


27. 
Feladattípus Szerencsekerék típusú feladat – képes 

Korosztály 1–2. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/2212436  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tudunk a pünkösd körüli eseményekről? Forgasd meg a kereket, és 

mondd el a kép alapján a történet eseményeit!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Mivel képes feladat, így kisebbek vagy esetleg értelmileg akadályozott 

nagyobb diákok is könnyebben boldogulnak vele. Ismétléshez, közös 

gondolkodáshoz, tanuláshoz, beszélgetéshez is jól használható. A tanári és 

diákoknak szóló link itt azonos.  

Akárcsak az előzőnél, itt is lehet több variációt kapcsolni és még játékosabbá 

tenni a feladatot. Játszható párban – pl. a gyerekek egymást kérdezik egy-egy 

kipörgetett szöveg vagy kép alapján.  

 
28. 

Feladattípus Szerencsekerék típusú feladat – képes 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/2212575  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tudunk a pünkösdkor létrejövő első gyülekezetről? A képek alapján 

mesélj róluk! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A téma nehezebb, de így játékosabbá tehető. Ismétlésre is jól használható, 

illetve az elmélyítéshez. Motivációs játékra is alkalmas. A tanári és 

diákoknak szóló link itt azonos. 

https://wordwall.net/hu/resource/2212436
https://wordwall.net/hu/resource/2212575


29. 
Feladattípus Képes feladat – 8 kép 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/2213076  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Miről szól a Pünkösdi csoda című történet? Nyisd ki az ablakokat, és idézd 

fel az eseményeket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű feladat. A csak képes változat arra használható, hogy ismétléshez, 

történet felidézéséhez lehet egy-egy plusz gondolatot kapcsolni az órán. 

Önálló munkához kevésbé alkalmazható. 

Pedagógusi és diákoknak szóló link azonos. 

 
30. 

Feladattípus Képes feladat – (8 kép, 8 feladat) 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/hu/resource/2213178  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Miről szól a Pünkösdi csoda című történet? Nyisd ki az ablakokat, és döntsd 

el, hogy mit ábrázol a kép! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az előző feladat nehezített változata. Itt már minden képhez 3 válasz is 

tartozik, ahonnan ki kell választani a jó megoldást. Ismétléshez, 

elmélyítéshez, közös gondolkodáshoz jól használható. A tanári és a 

diákoknak szóló link itt is azonos. 

  
 
 
 

https://wordwall.net/hu/resource/2213076
https://wordwall.net/hu/resource/2213178


31. 
Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–3. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/s5vUb6li  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt Jézussal húsvét után 40 nappal? Rakd össze a puzzle-t, és meséld 

el a történetet! Ha kérdésed van, akkor a hittanoktatódtól megkérdezheted. 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Az ismeretek felidézésén, elmélyítésen túl a feladat segíti a figyelem 

koncentrálását, a finommotorika fejlesztését, a rész-egész viszony 

felismerését. Viszonylag könnyű puzzle-feladat, ezért a kisebbekkel jól lehet 

vele dolgozni. Esetleg fejlesztési célból felhasználható nagyobbak között is, 

ha szükség van rá.  

Ha valakinek van RPI online feladatbank hozzáférése (ingyenes), akkor 

bármilyen online feladatlapba berakható és használható a feladat. A 

gyermekeknek adott feladat linkje csak ehhez az önálló feladathoz vezet. 

 
32. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–3. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/4Zx9Xxua  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Jézus ígérete az első pünkösdkor teljesedett be. Elküldte a Szentlelket a 

tanítványaihoz. Milyen módon történt ez? Rakd össze a képet, és idézd fel az 

eseményeket! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az ismeretek felidézésén, elmélyítésen túl segíti a figyelem 

koncentrálását, a finommotorika fejlesztését, a rész-egész viszony 

felismerését. Viszonylag könnyű puzzle-feladat, ezért a kisebbekkel jól lehet 

vele dolgozni. Esetleg fejlesztési célból felhasználható nagyobbak között is, 

ha szükség van rá.  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/s5vUb6li
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/4Zx9Xxua


Ha valakinek van RPI online feladatbank hozzáférése (ingyenes), akkor 

bármilyen online feladatlapba berakható és használható a feladat. A 

gyermekeknek adott feladat linkje csak ehhez az önálló feladathoz vezet. 

 
33. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 3–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Pünkösdkor létrejött az első keresztyén gyülekezet. Mi minden volt rájuk 

jellemző? Rakd össze a képet, és gyűjtsd össze a fő tudnivalókat az első 

gyülekezetről! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az ismeretek felidézésén, elmélyítésen túl segíti a figyelem 

koncentrálását, a finom motorika fejlesztését. A téma miatt nehezebb feladat, 

illetve több kép található összeszerkesztve, ezért jó képességű kisebb 

gyermekek és inkább 3-6. osztályosok számára javasolt.  

Ha valakinek van RPI online feladatbank hozzáférése (ingyenes), akkor 

bármilyen online feladatlapba berakható és használható a feladat. A 

gyermekeknek adott feladat linkje csak ehhez az önálló feladathoz vezet. 

 
34. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–3. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/HMj0ebhn  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mit tettek a tanítványok, miután pünkösdkor eljött hozzájuk a Szentlélek? 

Rakd össze a képet, és megtudod! Ha készen vagy, beszélgess a 

csoporttársaiddal arról, hogy mit látsz rajta! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az ismeretek felidézésén, elmélyítésen túl segíti a figyelem 

koncentrálását, a finommotorika fejlesztését. Viszonylag könnyű puzzle-

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6JHgKcXY
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/HMj0ebhn


feladat, ezért a kisebbekkel jól lehet vele dolgozni. Esetleg fejlesztési célból 

felhasználható nagyobbak között is, ha szükség van rá.  

Ha valakinek van RPI online feladatbank hozzáférése (ingyenes), akkor 

bármilyen online feladatlapba berakható és használható a feladat. A 

gyermekeknek adott feladat linkje csak ehhez az önálló feladathoz vezet. 

 
35. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–4. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az első gyülekezet pünkösdkor jött létre. Ez Jézus mennybemenetele után 10 

nappal történt. Azóta is léteznek gyülekezetek, és otthon is foglalkozhatunk 

Isten Igéjével. Mit csinál ez a család? Rakd össze a képet, és meséld el a 

gondolataidat! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ A feladat az ismeretek felidézésén, elmélyítésen túl segíti a figyelem 

koncentrálását, a finommotorika fejlesztését. Viszonylag könnyű puzzle-

feladat, ezért a kisebbekkel jól lehet vele dolgozni. Esetleg fejlesztési célból 

felhasználható nagyobbak között is, ha szükség van rá. 

Ha valakinek van RPI online feladatbank hozzáférése (ingyenes), akkor 

bármilyen online feladatlapba berakható és használható a feladat. A 

gyermekeknek adott feladat linkje csak ehhez az önálló feladathoz vezet. 

 
36. 

Feladattípus Rakd sorba! 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/0OYP9dTa  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi történt a tanítványokkal húsvét és pünkösd között? Rakd sorba az 

eseményeket A pünkösdi csoda történet mondatai alapján!  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/3lgUPQWT
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/0OYP9dTa


Feladat képe 

 
Egyéb információ Mindenképpen a történet ismeretében érdemes használni. Segíti a 

rendszerezést, átlátást. 

 
37. 

Feladattípus Főfogalom keresése, rendezése. 

Korosztály 2–6. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Gsrg4aTS  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel a pünkösd környéki eseményeket! Melyik hová tartozik? Kösd 

össze az összetartozókat!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Rendszerezéshez, ismétléshez, az események rendezéséhez használható jól a 

feladat.  

 
38. 

Feladattípus Rajzos kakukktojás 

Korosztály 2–6. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/kiqR9UGy  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Az első pünkösdön Péter igehirdetését hallva 3000 ember tért meg. Ők lettek 

az első gyülekezet tagjai. Mi az, ami nem az első gyülekezet jellemzőjét 

ábrázolja? Válaszd ki a képek közül!  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Gsrg4aTS
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/kiqR9UGy


Feladat képe 

 
Egyéb információ Figyelmet fejlesztő, rendszerezést segítő, ismeretet elmélyítő feladat. 

Ismétléshez vagy további feladatok bevezetéséhez is jól használható.  

 
39. 

Feladattípus Helyes állítások. Képes és szöveges feladat. 

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=p7x6ynbe320 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik állítás helyes? Jelöld be mindet!   

Idézd fel A pünkösdi csoda című történetet, és döntsd el, hogy melyek az 

igaz állítások! Használhatod akár a történet leírását is a válaszaidhoz! 

Ha szeretnéd, nézd meg még egyszer a videót! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Beépítésre került a videó is, így a gyermekek a legelején még egyszer 

megnézhetik. Kisebb gyermekeknél vagy akik nem olvasnak jól, külső 

segítségre lehet szükség. 

A feladat alkalmas a történet felelevenítésére, ismétlésre, logikai készség 

fejlesztésére. 

Tanári link: https://learningapps.org/display?v=p7x6ynbe320  

 
40. 

Feladattípus Legyen Ön is milliomos! 18 kérdéses kvíz. 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://learningapps.org/watch?v=pa0bnixdn20  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Idézd fel Jézus és a tanítványok életének eseményeit húsvéttól pünkösdig! 

Válaszolj a kérdésekre, és gyűjtsd össze a legtöbb pontot! 

https://learningapps.org/watch?v=p7x6ynbe320
https://learningapps.org/display?v=p7x6ynbe320
https://learningapps.org/watch?v=pa0bnixdn20


Feladat képe 

 
Egyéb információ Játékos ismétlésre, figyelem fejlesztésére, koncentráció segítésére, ismeretek 

elmélyítésére is alkalmas. Olvasási nehézségekkel küzdőknél szükség van 

szülői/csoporttárs/tanári segítségre. Mivel húsvéttól pünkösdig tartalmaz 

információkat, alkalmas a folyamatosság bemutatására, illetve a két esemény 

összekapcsolására is.  

Tanári link: https://learningapps.org/display?v=pa0bnixdn20  

 
41. 

Feladattípus Kvíz (5 kérdésből áll)  

Korosztály 1–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2283/014/607  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Mi minden történt virágvasárnaptól pünkösdig? Jelöld a helyes választ!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ A húsvéti és a pünkösdi történet összekapcsolása. 

Tanári link, szerkeszthető: https://wordwall.net/hu/resource/2283014 

 
42. 

Feladattípus Szókirakó (3 kifejezés) 

Korosztály 2–4. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2283/284/363  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Melyik eseményeket rejthetik a betűk? Rakd sorba őket! Meséld el, hogy 

miről szól az az esemény!  

https://learningapps.org/display?v=pa0bnixdn20
https://wordwall.net/play/2283/014/607
https://wordwall.net/hu/resource/2283014
https://wordwall.net/play/2283/284/363


Feladat képe 

 
Egyéb információ Könnyű, szöveges feladat. Rosszabb nyelvi képességekkel rendelkező 

diákoknak is adható gyakorlásként. Ekkor a hosszabb kifejezés elhagyható. 

Kifejezések: húsvét, pünkösd, mennybemenetel 

Tanári link: https://wordwall.net/hu/resource/2283284  

 
43. 

Feladattípus Kvíz 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

https://wordwall.net/play/2283/565/521 

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Ki mondta kinek? Olvasd el, és keresd meg a helyes választ A pünkösdi 

csoda története alapján! 

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb feladat, elmélyítéshez és akár motivációhoz is használható a 

témáról való beszélgetéshez. 4 beszélgetésből van kiemelve részlet. 

https://wordwall.net/hu/resource/2283565 

 
44. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/vXTHw0CL  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Kit választottak Júdás helyett a tanítványok?  

https://wordwall.net/hu/resource/2283284
https://wordwall.net/play/2283/565/521
https://wordwall.net/hu/resource/2283565
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/vXTHw0CL


Feladat képe 

 
Egyéb információ Jó képességű elsősöknek, illetve ha van lehetőség arra, hogy segítséget kap a 

gyermek az olvasáshoz, korábban is használható.  

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 közzé tehető és 

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

 

45. 

Feladattípus Kakukktojás 

Korosztály 2–6. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj a pünkösdi csoda történetére és válaszd ki a kakukktojást! Vajon 

miért éppen ez nem illik a sorba? Indokold meg a válaszod!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ 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 közzé tehető és 

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

 

46. 

Feladattípus Igaz-hamis 

Korosztály 2–6. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/MtA0BdKG  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Gondolj a pünkösdi csoda történetére, és döntsd el, hogy igazak-e vagy 

hamisak az alábbi állítások! 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/hZthOmhJ
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/MtA0BdKG


Feladat képe 

 Több állítás. 

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.  

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 közzé tehető és 

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

 

47. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/3j0ZolpV  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Milyen különleges csodának voltak tanúi a tanítványok és a jeruzsálemi 

emberek? 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 közzé tehető és 

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

 

48. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 2–6. o. 

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zgaRl22L  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

A tanítványok az áruló Júdás helyére Isten segítségével egy 12. tanítványt 

választottak maguk mellé. Ki volt ő? Idézd föl a nevét! Vajon milyen 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/3j0ZolpV
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/zgaRl22L


szempontok alapján választhattak? Rakd ki a puzzle-t, és gyűjts szóban 

ötleteket!  

Feladat képe 

 
Egyéb információ Nehezebb 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 közzé tehető és 

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

 
49. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6HFbKK7e  

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Vajon mire gondolhattak az emberek, amikor különböző nyelveken hallották 

meg beszélni a tanítványokat? Rakd ki a puzzle-t, és gyűjts ötleteket!  

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 közzé tehető és 

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

 

50. 

Feladattípus Puzzle 

Korosztály 1–2. o.  

Gyermekeknek adható feladat 

linkje  

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

Gyermek által végzendő 

tevékenység (feladatleírás) 

Rakd ki a puzzle-t! Hogyan kapcsolódhat ez az első gyülekezet életéhez? 

Gondolj a pünkösdi csoda történetére!  

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/6HFbKK7e
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/OwnYOJaU


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 közzé tehető és 

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

 


