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HETI  ÉNEK
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1. József álomkabátján keresd meg és színezd ki:
- a Napot 
- a Holdat 
- a 11 csillagot 
- a búzakévéket.

ELSŐ NAP
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2. Kik voltak József szülei?

a. Jákób és Ráchel
b. Jákób és Lea
c. a fáraó leánya fogadta fi ává

3. Kitől és miért kapott köntöst József?

a. testvéreitől, mert így jutalmazták álomlátásáért
b. apjától, mert kedvence volt
c. a családjától, mert ő volt a legkisebb és mindenki kényeztette

4. Ki mondta kinek?

„Vagy uralkodni akarsz-e rajtunk” (1Móz 37,8)?

     ___________________ mondta ___________________ -nak.

„Ímhol jön az álomlátó” (1Móz 37,19)!

     ______________________ mondta ___________________ -nak.

5. Az összekeveredett betűk Jákób tizenkét fi ának nevét takarják. 
Rendezd el a betűket és találd meg a neveket. (Segítségedre lehet a 

Biblia, ha kikeresed a következő verseket: 1Mózes 46,9-17; 19; 23-24.)

ÁGD _________

NREÚB __________

RÉÁS ____________

NOEISM ___________

LTÁAIFN ____________

IJBÁNNEM ____________

SKIÁSRA ______________

IVÉL ___________________

AÚDJ _________________

ÁND ____________________

NLOEUBZ _______________

FEJZSÓ ________________
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1. Segíts Józsefnek eljutni a testvéreihez!

MÁSODIK  NAP
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2. A történet képei összekeveredtek! Színezd ki, és a bal oldali 
négyzetbe írd be a helyes sorrendet!
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1. Írd a képek mellé, mit ábrázolnak! Az alsó szaggatott vonalra írd rá 
a szavak kezdőbetűjét! Megkapod annak a ruhadarabnak a nevét, 
amely Potifárné kezében maradt.

_ _ _ _ _ _

HARMADIK  NAP
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2. Nevezd meg a fáraó főembereit! 

____________________________               ____________________________

3. Adottak a következő szavak:

kosár        gyümölcs        papirusztekercs        véső        sütemény        

kancsó         sült hús        takaró        tégla        jég        tálca        

pohár        só        kalapács        olló        aranyfonál        

kalács        gyógyszer        bor        virág        ásó        répa        

kard        tű        harckocsi        kagyló        homokóra        

ostor        szövet        cérna        tükör        víz        legyező

a. Húzd alá a felsoroltak közül, mely tárgyakat használták a fáraó 
főemberei.

b. Csoportosítsd az aláhúzott szavakat. Válassz két különböző színt 
a két főembernek és karikázd be a szavakat, annak megfelelően, 
hogy melyik főember használhatta őket!
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1. József 3 ajándékot kapott a fáraótól, amelyek tisztségét jelképezték. 
Az alábbi keretekbe rajzold bele, melyek ezek a tárgyak!

2. Keresd meg a két kép közötti 8 különbséget!

NEGYEDIK  NAP
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1. A testvéreket félelem fogja el, amikor kiderül, hogy az egyiptomi 
főember nem más, mint eladott testvérük, József, de ő vigasztalja 
őket és megbocsát nekik.

a. Hány testvér hiányzik a rajzról? Írd a kiemelt négyzetbe a hiányzó 
testvérek számát!

b. Színezd ki a rajzot!

c. Adj találó címet a rajznak!

ÖTÖDIK  NAP
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2. Titkosírással íródott az a kulcsmondat, amelyet József mondott a 
testvéreinek.

a. Fejtsd meg az írást! Írd le a megfejtést!
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JEGYZETEK



JEGYZETEK


