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2015. március 21. szombat 

 

 

3-4. osztály 

 

 

 

 

Csapatnév (iskola/gyülekezet): 

 

_______________________________________________________________ 

 

Csapattagok: 

1. _______________________________ 

 

2. _______________________________ 

 

3. _______________________________ 

 

4. _______________________________ 

 

Elért pontszám: ______ /72  



Csapatnév: ___________________________________ 
 

 

1. Alkossatok mondatokat a megadott szavakból! 

_____/10 

1. hogy, és, ez, Isten, jó, látta 

 .................................................................................................................................................  

2. a, a, maga, hetedik, Isten, munkájával, elkészült, napra 

 .................................................................................................................................................  

3.  az, a, mert, nappal, ÚR, hajlékon, felhője, volt 

 .................................................................................................................................................  

4. a, baja, napnak, minden, elég, maga 

 .................................................................................................................................................  

5. az, az, ég, minden, megvan, ideje, alatt, dolognak 

 .................................................................................................................................................  

 

 

2. Illesszétek be a hiányzó szavakat a megfelelő helyre! Nem kell minden 

megadott szót felhasználni, ami megmarad, karikázzátok be! 

_____/7 

 

1. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a ______________________. 

2. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a ________________________. 

3. Megvan az ideje a ______________________, és megvan az ideje az építésnek.  

4. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a _______________________. 

5. Megvan az ideje a ______________________, és megvan az ideje a beszédnek.  

6. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a ______________________. 

rombolásnak, békének, gyógyításnak, szeretetnek, meghalásnak, nevetésnek, hallgatásnak, gyűlöletnek  



Csapatnév: ___________________________________ 
 

 

3. A bibliai mondatok hiányosak. Karikázzátok be a helyes válaszokat! 

____/5 

1. Ezért mondom nektek: ne …………………. életetekért, hogy mit egyetek, és mit 

igyatok. 

 a. féljetek 

 b. aggódjatok 

 c. sírjatok 

2. Nézzétek meg …………….: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak. 

 a. az égi madarakat 

 b. a szántó vetőket 

 c. a földi állatokat 

3. Figyeljétek meg………………, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem 

fonnak. 

 a. az égi madarakat 

 b. a mezei liliomokat 

 c. a pogányokat 

4. De keressétek először az ő országát és ………………, és ezek is mind ráadásul 

megadatnak nektek. 

 a. akaratát 

 b. törvényét 

 c. igazságát 

5. Elég minden………. a maga baja. 

 a. embernek 

 b. napnak 

c. szentnek  



Csapatnév: ___________________________________ 
 

 

4. Alkossatok értelmes szavakat a szótagokból!  
_____/13 

 
 
 

Is  ment   meg    nem   U  
 

ram,  sen,   ten   ve   het 
 

ez  led.      tör    tén   
    
 
 
1 szótagú: _________________  2 szótagú: _________________ 
 
1 szótagú: _________________  2 szótagú: _________________ 
 
1 szótagú: _________________  2 szótagú: _________________ 
 
2 szótagú: ________________  3 szótagú: _________________  (8) 
 
 
Ha jól dolgoztatok, egy értelmes mondatot tudtok kirakni a szavakból. Írjátok a 
vonalra! (3) 
 
__________________________________________________________________ 

 
Ki mondta kinek? (2) 
 
Ki mondta: _______________  Kinek mondta: _________________ 
 

  



Csapatnév: ___________________________________ 
 

 

5. Számozd meg a képeket a teremtés napjainak sorrendje alapján, és írd mellé, 

mit tett Isten azon a napon! 

_____/12 

 

 

 

  



Csapatnév: ___________________________________ 
 

 

6. Rejtvény! Töltsétek ki a táblázatot a meghatározások alapján! Segítségül 

megadtunk néhány betűt!        _____/9 

1. Karácsonyi ünnepkörünk örömhírhozó lénye. 

2. Virág. A mező dísze. 

3. A föld porából formálta az Úr. 

4. Mindennek megszabott ……….. van. 

5. Izráel fiainak vezetője a vándorlás alatt. 

6. Az éjszaka párja. 

 

 

 

 

 

 

 

Megfejtés: …………………………………………………. 

Mi történt itt? ……………………………………………… 

 

 

7. Pótoljátok a tulajdonnevekben a hiányzó (kezdő és utolsó) betűket! ___/8 

…ózsu… 

 …óze… 

 …ásá… 

 …zráe… 

…jjáló…-…öl… 

…alamo… 

…ibeó… 

…éte…  

1.      L   

2.  L       

3.    E     

4.     E    

5.     E    

6.        L 



Csapatnév: ___________________________________ 
 

 

8. Belépek a templomba. Egy pillantást vetek az oltárra, és máris látom, hogy 

milyen ünnep van. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az oltárterítő színei 

„elárulják”.  

Párosítsátok össze melléírással, hogy melyik ünnepen milyen színű az 

oltárterítő! Nem biztos, hogy minden színt fel kell használni.  

______/8 

 

fehér, piros, zöld, lila, fekete 

 

Vízkereszt ........................................................................  

Böjti vasárnapok .............................................................  

Nagycsütörtök ................................................................  

Nagypéntek .....................................................................  

Nagyszombat ..................................................................  

Húsvét .............................................................................  

Adventi vasárnapok .......................................................  

Szenteste ..........................................................................  


