
Húsvéti TársasjátékHúsvéti Társasjáték
SSzükséges eszközök:zükséges eszközök:
bábuk (ahányan játszani fogtok, csapatokban is játszhattok), dobókocka, írólap, ceruza, Biblia, jókedv, kreativitás.bábuk (ahányan játszani fogtok, csapatokban is játszhattok), dobókocka, írólap, ceruza, Biblia, jókedv, kreativitás.bábuk (ahányan játszani fogtok, csapatokban is játszhattok), dobókocka, írólap, ceruza, Biblia, jókedv, kreativitás.

JáJátékszabáltékszabályok:yok:
Elsőként eljutni a Start mezőtől a Célig, miközben felidézzük húsvét hetének eseményeit! Ha feladatot tartalmaúsvét hetének eseményeit! Ha feladatot tartalmaúsvét hetének eseményeit! Ha feladatot tartalma-
zó mezőre lépsz, oldd meg a feladatot, és kövesd az utasításokat! A legfiatalabb játékos kezdi a játékot; csapatok t! A legfiatalabb játékos kezdi a játékot; csapatok t! A legfiatalabb játékos kezdi a játékot; csapatok 
esetén a legnagyobb számot dobó csapat kezd.

Feladatok a társasjátékhozFeladatok a társasjátékhozFeladatok a társasjátékhozFeladatok a társasjátékhozFeladatok a társasjátékhoz
3. mező: Jézus milyen állat hátán vonult be Jeruzsálembe? Keressétek meg a lábnyomát! Hányat találtatok belőle? Jézus milyen állat hátán vonult be Jeruzsálembe? Keressétek meg a lábnyomát! Hányat találtatok belőle? Jézus milyen állat hátán vonult be Jeruzsálembe? Keressétek meg a lábnyomát! Hányat találtatok belőle? 

Jó válasz esetén lépjetek előre 2 mezőt!

6. mező:  Jézus hová vonult be a prófécia szerint szamárháton? Keressétek meg és rakjátok össze a játékon található ézus hová vonult be a prófécia szerint szamárháton? Keressétek meg és rakjátok össze a játékon található ézus hová vonult be a prófécia szerint szamárháton? Keressétek meg és rakjátok össze a játékon található 
betűkből a város nevét! Ha sikerült helyesen megoldani a feladatot lépjetek előre 1 mezőt!betűkből a város nevét! Ha sikerült helyesen megoldani a feladatot lépjetek előre 1 mezőt!betűkből a város nevét! Ha sikerült helyesen megoldani a feladatot lépjetek előre 1 mezőt!

8. mező:  Játsszátok el mit tett a tömeg, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe? Sikeres megoldás esetén lépjetek előre átsszátok el mit tett a tömeg, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe? Sikeres megoldás esetén lépjetek előre átsszátok el mit tett a tömeg, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe? Sikeres megoldás esetén lépjetek előre átsszátok el mit tett a tömeg, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe? Sikeres megoldás esetén lépjetek előre 
3 mezőt!

12. mező:  TuTuT djátok annak a tanítványnak a nevét, aki elárulta Jézust? Ha igen lépjetek előre egy mezőt! djátok annak a tanítványnak a nevét, aki elárulta Jézust? Ha igen lépjetek előre egy mezőt! djátok annak a tanítványnak a nevét, aki elárulta Jézust? Ha igen lépjetek előre egy mezőt! 
Ha megtaláljátok a pénzt is, amelyet kapott érte lépjetek előre még egy mezőt!Ha megtaláljátok a pénzt is, amelyet kapott érte lépjetek előre még egy mezőt!Ha megtaláljátok a pénzt is, amelyet kapott érte lépjetek előre még egy mezőt!

15. mező:  Jézus elfogatása előtt a Gecsemáné – kertben imádkozott az Atyához. Eközben a vele lévő tanítványait zus elfogatása előtt a Gecsemáné – kertben imádkozott az Atyához. Eközben a vele lévő tanítványait zus elfogatása előtt a Gecsemáné – kertben imádkozott az Atyához. Eközben a vele lévő tanítványait 
elnyomta az álom. Pihenjetek ti is! Kimaradtok egy körből! elnyomta az álom. Pihenjetek ti is! Kimaradtok egy körből! 

17. mező:  Mi volt a jel, amivel elárulták Jézust? Játsszátok el! Ha jól oldottátok meg a feladatot lépjetek előre i volt a jel, amivel elárulták Jézust? Játsszátok el! Ha jól oldottátok meg a feladatot lépjetek előre i volt a jel, amivel elárulták Jézust? Játsszátok el! Ha jól oldottátok meg a feladatot lépjetek előre 
2 mezőt! 

20. mező:  Jézust elfogták. Ki elé vitték a katonák? Az ott történteket mondjátok el! Jó válasz esetén lépjetek ust elfogták. Ki elé vitték a katonák? Az ott történteket mondjátok el! Jó válasz esetén lépjetek ust elfogták. Ki elé vitték a katonák? Az ott történteket mondjátok el! Jó válasz esetén lépjetek ust elfogták. Ki elé vitték a katonák? Az ott történteket mondjátok el! Jó válasz esetén lépjetek 
előre 3 mezőt!

24. mező:  Péter megtagadta Jézust. Ez hányszor történt meg? Melyik állat hangja hallatszódott ezután? Mond ki a ter megtagadta Jézust. Ez hányszor történt meg? Melyik állat hangja hallatszódott ezután? Mond ki a ter megtagadta Jézust. Ez hányszor történt meg? Melyik állat hangja hallatszódott ezután? Mond ki a ter megtagadta Jézust. Ez hányszor történt meg? Melyik állat hangja hallatszódott ezután? Mond ki a 
nevét és keresd meg a lábnyomát! Helyes válasz esetén lépjetek előre 3 mezőt! nevét és keresd meg a lábnyomát! Helyes válasz esetén lépjetek előre 3 mezőt! nevét és keresd meg a lábnyomát! Helyes válasz esetén lépjetek előre 3 mezőt! 

28. mező:  Pilátus az ünnep alkalmából egy rabot szabadon bocsátott. Kik közül választhatott a nép? Kit választottak látus az ünnep alkalmából egy rabot szabadon bocsátott. Kik közül választhatott a nép? Kit választottak látus az ünnep alkalmából egy rabot szabadon bocsátott. Kik közül választhatott a nép? Kit választottak látus az ünnep alkalmából egy rabot szabadon bocsátott. Kik közül választhatott a nép? Kit választottak látus az ünnep alkalmából egy rabot szabadon bocsátott. Kik közül választhatott a nép? Kit választottak 
legvégül? Nevezd meg őket! Ha jól válaszoltatok lépjetek előre 2 mezőt!legvégül? Nevezd meg őket! Ha jól válaszoltatok lépjetek előre 2 mezőt!legvégül? Nevezd meg őket! Ha jól válaszoltatok lépjetek előre 2 mezőt!

29. mező:  Milyen kínzásokat, megpróbáltatásokat kellett Jézusnak átélnie? Nevezzetek meg közülük hármat. ilyen kínzásokat, megpróbáltatásokat kellett Jézusnak átélnie? Nevezzetek meg közülük hármat. ilyen kínzásokat, megpróbáltatásokat kellett Jézusnak átélnie? Nevezzetek meg közülük hármat. 
Helyes válasz esetén lépjetek előre 2 mezőt!

30. mező:  Segítettetek Jézusnak a kereszt cipelésében a Golgotára vezető úton, jutalmul lépjetek előre 2 mezőt!gítettetek Jézusnak a kereszt cipelésében a Golgotára vezető úton, jutalmul lépjetek előre 2 mezőt!gítettetek Jézusnak a kereszt cipelésében a Golgotára vezető úton, jutalmul lépjetek előre 2 mezőt!gítettetek Jézusnak a kereszt cipelésében a Golgotára vezető úton, jutalmul lépjetek előre 2 mezőt!

33. mező:  A Golgotán hány kereszt állt? Kiáltsátok annyiszor Jézus nevét hangosan! Helyes  megoldás esetén  Golgotán hány kereszt állt? Kiáltsátok annyiszor Jézus nevét hangosan! Helyes  megoldás esetén  Golgotán hány kereszt állt? Kiáltsátok annyiszor Jézus nevét hangosan! Helyes  megoldás esetén  Golgotán hány kereszt állt? Kiáltsátok annyiszor Jézus nevét hangosan! Helyes  megoldás esetén 
lépjetek előre 2 mezőt! 

34. mező:  Miként imádkozott Jézus a kereszten az őt keresztrefeszítőkért? Mondjátok el! Segítségként használd a iként imádkozott Jézus a kereszten az őt keresztrefeszítőkért? Mondjátok el! Segítségként használd a iként imádkozott Jézus a kereszten az őt keresztrefeszítőkért? Mondjátok el! Segítségként használd a iként imádkozott Jézus a kereszten az őt keresztrefeszítőkért? Mondjátok el! Segítségként használd a 
Bibliát (Lukács 23, 34.)! Ha segítség nélkül válaszoltatok helyesen 2 mezőt, segítség esetén 1 mezőt Bibliát (Lukács 23, 34.)! Ha segítség nélkül válaszoltatok helyesen 2 mezőt, segítség esetén 1 mezőt Bibliát (Lukács 23, 34.)! Ha segítség nélkül válaszoltatok helyesen 2 mezőt, segítség esetén 1 mezőt 
lépjetek előre!

36. mező:  „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” – kiáltott fel Jézus a kereszten. És meghalt. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” – kiáltott fel Jézus a kereszten. És meghalt. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” – kiáltott fel Jézus a kereszten. És meghalt. 
Sötétség borult mindenre. Nem tudtok tovább menni, ezért kimaradtok egy körből. Sötétség borult mindenre. Nem tudtok tovább menni, ezért kimaradtok egy körből. Sötétség borult mindenre. Nem tudtok tovább menni, ezért kimaradtok egy körből. 

39. mező:  Lukács evangéliumából a következőket olvashatod: „Volt egy József nevű ember, Arimátiából...” (Luk.23,50) kács evangéliumából a következőket olvashatod: „Volt egy József nevű ember, Arimátiából...” (Luk.23,50) kács evangéliumából a következőket olvashatod: „Volt egy József nevű ember, Arimátiából...” (Luk.23,50) 
„Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába „Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába 
vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha.” (Luk.23, 52-53) Közel a feltámadás, ezért dobjatok vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha.” (Luk.23, 52-53) Közel a feltámadás, ezért dobjatok 
még egyszer!

Játékterv: Buzáné Penzer Anita
Vizuális megjelenés: Andó Megan Diana

Célba értél! Jézus feltámadt!Célba értél! Jézus feltámadt!

Húsvéti társasjáték


