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Szokács Eszter: József – bibliai történetek
Ebben a feladatsorban Szokács Eszter József – bibliai
történetek című kötetéhez kapcsolódóan találsz
feladatokat. A könyvet Nagy Norbert illusztrálta, és a
Csimota Kiadó adta ki, 2017-ben.

A testvérek korán reggel hazaindultak. Alighogy kiértek
a városból, amikor Ipi – ahogyan azt József megtervezte
– utolérte és megvádolta őket, hogy ellopták a serleget.
A testvérek tagadtak, de Ipi elég hamar megtalálta Benjámin zsákjában az
ezüstserleget, hiszen ő maga dugta oda. Nem volt mit tenni, a tizenegy testvér
Ipi vezetésével visszakullogott József házába, és újra ott álltak Egyiptom második
embere előtt.
– Hogy tehettetek ilyet? – kérdezte tőlük József mérgesen. – Én megvendégellek
titeket, ti pedig ellopjátok a serlegem! Mi legyen most veletek? – és végignézett a
testvérein, akik addigra már a földön feküdtek előtte, hogy bocsánatot kérjenek.
Ekkor Józsefnek eszébe jutott régi álma, amelyben az ő kévéje előtt meghajoltak a
testvérek kévéi. – Lám, lám – gondolta magában –, itt hasalnak előttem a bátyáim.
Hát az én álmom is valóra vált. Pedig mennyit gúnyoltak érte! No lássuk, mit szólnak
ahhoz, ha Benjámin nem mehet velük haza!
– A legkisebb fiút itt tartom magam mellett szolgának – mondta. – Ti pedig menjetek
haza, ne is lássalak többé benneteket!
A testvérek kétségbeesetten néztek egymásra, majd Júda megköszörülte a torkát,
és előállt.
– Kérlek, ne vedd el tőlünk Benjámint! Ő a legkisebb fiú, és amióta az egyik
testvérünk meghalt, apánk nagyon ragaszkodik hozzá. Kérlek, hadd maradjak
helyette inkább én. Nem bírnám elviselni apám szenvedését. Megszakadna a szíve,
ha Benjámin nélkül mennénk haza.
József szeme könnybe lábadt, nagyon meghatódott Júda szavain.
– Hát, Júda, mit csináljak én most? – és végre a saját nyelvén szólt testvéreihez,
akik hirtelen felkapták a fejüket. Tizenegy szempár meredt rá. József szeméből már
ömlöttek a könnyek, és ő mit sem törődött az elmaszatolódott festékkel. – Én vagyok

József, az öcsétek, akit eladtatok rabszolgának Egyiptomba! – mondta már félig
nevetve, félig sírva.
A testvérek megkövülten álltak. Néhányuk szája tátva maradt, volt, aki Józsefet
bámulta elkerekedett szemmel, többen pedig a fejüket kapkodták ide-oda. Jó
néhány perc eltelt, mire hittek a szemüknek és József szavainak. Majd csodálkozva
és zavartan nevetgélni kezdtek. A nagy teher, amely évek óta nyomta a lelküket,
most egy pillanat alatt elszállt. Csak Benjámin nézte még mindig meredten Józsefet.
Az egészből nem értett semmit.
– Benjámin! – lépett hozzá József, és megölelte. – Szóval azt hitted, a vadállatok
öltek meg engem?
– Igen, azt mondták – nézett
Benjámin a bátyjaira, akik
kerülték a pillantását.
– Na, akkor ezt majd magatok
közt megbeszélitek – fordult
oda
József a többiekhez is. Sorban
megölelte a testvéreit, akik
b o l d o g a n s zo ro n g a t t á k
elveszettnek hitt öccsüket.
József tehát él, és nem
haragszik rájuk. És József
haragja tényleg elmúlt. Még ő
vigasztalta a bátyjait.
– Higgyétek el, tulajdonképpen
így volt a legjobb. Én Egyip
tomba kerültem, magas ran
gom lett, és megszerveztem
az élelem begyűjtését. Így
nektek is van mit ennetek, az
egész családom megmenekül
az éhínségtől. Nem haragszom
már rátok, tényleg nem!
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1. Hol játszódik a történet? Jelöld Afrika
térképén, színezd ki az országot!
Ha magadtól nem tudod a választ,
nézz utána a könyvtárban vagy
az interneten!

1p

2. Írd le titkosírással a szereplők nevét! A nevek mellé írd a jeleket!
IPI: ..........................................................................
BENJAMIN: ......................................................
JÚDA: ....................................................................
JÓZSEF: ...............................................................
4p

3. S
 zóvadászatra fel! Keresd meg az alábbi szavakat a szövegben a
magánhangzóik alapján! Írd le, majd számozd be őket a szövegben
való előfordulásuk sorrendjében!
a) aoáa ................................................................
b) eüeee ...............................................................
c) aáao ................................................................
d) eaóo .................................................................

8p

4. Egészítsd ki a rajzot József álmának megfelelően! Segít a szöveg!

8. M
 ondatvadász. Figyeld a kulcsszót, és keresd meg a szövegből a
megfelelő mondatot!

Kéve: csomóba
kötött termény.

a) Kérdő mondat, kulcsszó: csináljak
...................................................................................................................................
1p

b) Felkiáltó mondat, kulcsszó: haragszom
...................................................................................................................................

a) Ipi dugta el a serleget Benjamin zsákjába.

3p

c) Felszólító mondat, kulcsszó: benneteket

5. Megtudjuk-e a szövegből? Karikázd be a helyes választ!

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

Igen – Nem

9. Melyik zsákban lapul a serleg? Karikázd be azt a zsákot!
b) Benjámin a legkisebb testvér a fiútestvérek közül.

Igen – Nem

c) Jákob volt az apja a testvéreknek

Igen – Nem

d) Évekkel korábban gonoszak voltak a testvérek Józseffel.

Igen – Nem

4p
Ruben Simeon

Lévi

Asher

Gád

Zebulon Dán Benjamin Júda

Naftali Iszakár

1p

10. R
 ajzolj iniciálét a szöveghez egy külön lapra! Segít a szöveg
kezdőbetűje! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod,
iskolád!). Iniciálé: díszített első betű, mely kapcsolatban áll a szöveg
tartalmával.

6. Keresd vissza a mondatokat a szövegből, és írd le azokat a szavakat,
amelyek másképpen fordulnak elő!
a) A testvérek megdermedve álltak.
...................................................................................................................................
b) Tizenkét szempár meredt rá.

Keresd meg az interneten Az aranypálca c. népmesét Benedek Elek gyűjtéséből, majd oldd
meg a feladatokat!

...................................................................................................................................
c) Pedig mennyit csúfoltak érte!

1. M
 erre indultak a királyfiak, és miért? Húzd a szavakat a megfelelő
égtájakhoz!

...................................................................................................................................
d) A testvérek délután hazaindultak.

4p

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

7. M
 ilyen volt József? Írd le a három legjellemzőbb tulajdonságát
a szöveg alapján!
.......................................................................................................................................................................................

középső királyfi
legidősebb királyfi
aranyfák

3p

aranylevelek
drágakövek

Szerinted merre indulhatott a legkisebb királyfi? Rajzold be nyíllal!

5p

2. Ö
 sszekeveredtek a szavak és a jelentéseik. Tegyél rendet, húzd össze az
összetartozókat!
baka

falatot

keszkenő

csoportosan visszameneteltek

falást

gyalogos katona

megrökönyödött

díszes kendő

visszamasíroztak

megelpődött, megdöbbent

5p

3. M
 erre járt a legkisebb királyfi? Számozd meg a helyszíneket egymás
után, majd olvasd össze és írd le a mesével kapcsolatos szót!
sziklás hely R

tenger A

otthon V

újból otthon T

második sziget L

első sziget Zs

tündérkirálynőnél Á

újból a tündérkirálynő lakhelyénél A

2p

Megoldás: ......................................................................................................................................................

4. K
 itől mit kapott a fiú? Fejtsd meg a szavakat, majd kösd össze az
összeillőket!
rebmegerö
ynozssagerö

őnylárikrédnüt
ődnek

geynöpök

3p

aclápynara

5. R
 ajzold le azt a varázstárgyat, amelyiket a három közül szívesen
megtartanál magadnak, ha csak egy lehetne a tied! Indokold meg,
hogy miért azt használnád! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved,
osztályod, iskolád!).

2p

Összesen: 46 p
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