
Versenyfelhívás - Biblia - a világ legolvasottabb könyve 

 címmel 
egyfordulós csapatverseny indul 

Osztályok, szakkörök, tehetséggondozó csoportok,  
baráti társaságok jelentkezését várjuk! 

 

• 2-4 fős csoportok nevezhetnek. 

• Csapatversenyünk vallási hovatartozástól függetlenül várja 
mindazon gyerekek jelentkezését, akik szeretnék bővíteni 
ismereteiket a világ legolvasottabb könyvéről. A témát több 
szempontból közelítjük meg: lesznek irodalmi, képzőművészeti, 
történelmi feladatok, és közvetlenül a Biblia felépítésére, 
tartalmára vonatkozó feladatok.    

• A verseny egy feladatlap közös kitöltésére, egy egyéni munkára 
és egy projektmunka köré épül. A feladatok között korosztálytól 
függően lesznek rejtvények, szórácsok, igaz/hamis, rajzolás, 
montázs készítés, rajzfilm/filmnézés, zenehallgatás, esszéírás. A 
csoport tagjai közösen dolgoznak, de lesz egy olyan feladat, ahol 
egyéni tapasztalataikat, véleményüket egyenként kell leírniuk. 

• Minden csapat, amely beküldi a feladatok megoldását oklevelet 
kap. Korosztályonként az első helyezett csapat tagjai a budapesti 
Bibliamúzeumba kapnak belépőjegyet. A második és harmadik 
helyezett csapatok ajándékcsomagot kapnak.  

 
  



Versenyfelhívás - Biblia - a világ legolvasottabb könyve 

3. és 4. osztály: 
Noé bárkája (rajzfilmnézés), Dávid és Góliát (színezés, szövegértés), 
puzzle összerakás, Bibliai történetek gyerekeknek,keresztrejtvény: 
bibliai személyek neve, állatok a Bibliában  
 

5. és 6. osztály 
Bibliai állatok, történelmi áttekintés, Bibliai történetekhez 
kapcsolódó földrajzi helyszínek, Ki kicsoda a Bibliában?, Pál Apostol 
Szeretethimnusza 

7. és 8. osztály 
Hiteles történelmi alakok Jézus korában, Bibliához kapcsolódó 
földrajzi helyszínek, Számok a Bibliában, az apostolok, a Biblia 
növényei   

 
9-12. osztály 

Biblia-kvíz, szépirodalom a Bibliában, János jelenései, Babits 
Mihály: Jónás könyve, Pilinszky János: Apokrif, zsidó ünnepek, 
Jézus élete filmeken, Ecsetvonások (Munkácsy Mihály festményei) 

 

• A verseny 2018. március 19-én indul. 

• A munkákat április 20-ig postára kell adni.  

• Minden korosztály első három helyezettjét díjazzuk.  

• A versenyről részletesen beszámolunk a 
legnépszerűbb közösségi portálon és az 
iskolaigazgatónak is.  

• Nevezési díj 4400 Ft / csapat (minimum 2, 
maximum 4 fő) 
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