
 

 

    

 

       

 

 

 



 

A küldetésed: Felfedezni Angliát, Walest és Észak-Írországot, az Egyesült Királyság minden zeg-

zugát. Tudj meg többet rólunk, és e három nemzetről. Szükségetek lesz egy dobókockára és 

játékosonként egy-egy bábura. Dobjatok sorra a dobókockával, és lépjetek a bábjaitokkal. 



 

Készüljetek fel a kalandra! Rengeteg új információval találkozhattok az út során! Olvasd fel a 

számod szerinti új infókat a csoportodnak! 

 

 

 

 

Kirakósdi! 

 

A labirintus! 

Ez az ösvény a középpontba vezet, ha figyelmesen követed a ceruzáddal. Ez arra emlékeztet 

minket, hogy ha nem is igen látjuk, merre tartunk, Isten vezet minket, és rábízhatjuk magunkat. 

Indulj a piros kereszttől! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szókereső! (az angol változatot hagytuk meg, nem árt a nyelvtanulás, gyakorlás) 

 

Megtalálod a szavakat a rácsban? (lásd lent jobbra: A Wordsearch) 

Bármilyen irányban rejtőzhetnek – felfele, lefele, előre, hátra vagy keresztbe. Nem mindig 

könnyű meglátni Isten üzenetét. Néha megzavarhatnak dolgok, mint például az extra betűk a 

rejtvényben. 

TÖRŐDÉS    Care 

JÖVŐ   Future 

SEGÍTSÉG    Help 

REMÉNY    Hope 

JEREMIÁS   Jeremiah 

SZERETET    Love 

TERV     Plan 

BIZALOM    Trust 

 

 

 Telefonkód!     
          

4 5669 843 75267 4  

4283 367 968 

 

Használd a telefon számlapját: Mindenik szám jelképezi a számlap valamely betűjét. Így a 4-es 

szám jelenthet g, h vagy i betűket, a 6-os szám pedig m, n vagy o betűket. 

A helyes válasz: I know the plans I have for you. (Ezt is le lehetne fordítani, de megtanítható 

angolul és magyar nyelvre fordítható, egyszerű!) 

(Lásd lent, a lap alján: A phone code) 

 

 



 

 



 

Anglia, Wales és Észak-Írország ismeretterjesztő játék 

Érdekes adatok Angliáról, Walesről és Észak-Írországról (a játék tartozéka) 

1. Anglia, Wales és Észak-Írország a Brit-szigetekhez tartoznak. Mikor Skócia és 6000 másik kis sziget 

csatlakozott hozzánk, megalapult Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága. 

Kormányzás és királyság 

2. Üdv Londonban! Ez a főváros, és itt találhatók a kormányzati épületek. Ezeket Parlamentnek hívjuk. Ide 

tartozik az óratorony, benne a híres-neves Big Ben haranggal. 

3. Demokratikus kormány vezeti az országot, illetve egy megválasztott miniszterelnök, de van egy 

királynőnk (vagy királyunk) is, ő az államfő. 

4. A királynő (vagy király) hivatalosan londoni a Buckingham Palotában él. 

5. Számos történelmi épületünk és kastélyunk van. A legrégibb királyi lakhely a Windsor Kastély. Több 

mint 900 évvel ezelőtt épült, és a világon a legnagyobb királyok lakta otthon, amiben még ma is élnek! 

6. Tudtad, hogy ha valaki betölti a 100-ik életévét, üdvözlőlapot kap a királynőtől (vagy királytól)? 

Amire büszkék vagyunk 

7. Tudósok és feltalálók hosszú listájával büszkélkedhetünk, akik új ismereteket mutattak fel a világban. 

8. A zene létfontosságú részét képezi a kultúránknak, mint például a klasszikus zene, balladák, punk, rock, 

pop, grime, népzene, Morris tánc és férfikórusok, akár csak a hagyományos kelta népzene. 

9. Milyen szerencsések vagyunk, hogy nálunk többnyire változatlan az éghajlat – semmi szélsőséges 

időjárás! Büszkék vagyunk a friss zöld színű vidékünkre és mezőgazdasági területeinkre. 

10. Mivel szigeten élünk, sehol nem vagyunk a tengertől 120 kilométernél nagyobb távolságra! 

Az Ír Tengeren túl 

11. Most pedig átutazunk Észak-Írországba. 

12. Észak-Írország fővárosa Belfast, és a helyi lakosok örömmel látnak itt téged! A belfastiak 

vendégszeretetükről híresek. 

13. Az Óriások útja egy híres sziklás térség Észak-Írország partvidékén. Olyan, mintha óriási lépcsők ezreit 

látnád. Többezer hatszögletű sziklatömbből áll, amiket ókori vulkánkitörések alakítottak ilyenné. 

14. Az Észak-írországi Lough Neagh a Brit-szigetek legnagyobb tava. 

Vissza a szigetre 

15. Pontosabban Walesbe – szigetünk másik gyönyörű vidékére! Walesben minden útjelzőtáblán kényelvű 

felirat olvasható: Wales-i és angol. 

16. Walesben található a világ egyik leghosszabb nevű városkája: 

Llanfairpwillgwyngyllgogerychwryndrobwllllantysiliogogogoch (annyit jelent: Szent Mária Temploma a 



 

fehér mogyoró völgyében, egy sebes örvény és Szent Tysilio vörös barlang melletti Temploma 

közelében.) 

17. Országaink minden részéből származnak neves szerzők, költők, felfedezők és zeneszerzők, akiket a világ 

minden táján ismernek. 

Még több tudnivaló 

18. A futball Angliából származik, és egyéb sportok, mint például a krikett, rögbi és tenisz is innen indultak. 

Néhány sportklubunk az egész világon ismert. 

19. Kedvenc ételeink a sült hal hasábburgonyával, szendvicsfélék, a sajtok és a teák! De kedveljük más, itt 

megtelepedett népek ételeit is. 

20. Gyönyörű strandokkal és partszakaszokkal vagyunk körülvéve. Indulhat a halászat, vitorlázás, szörf és 

úszás – de csak óvatosan, az Északi-tenger nagyon hideg tud lenni! 

21. Ha hiszed, ha nem, a bélyeg innen származik! Az első bélyeget 1840-ben állították ki. 

22. Stonehenge egy híres műemlék a történelem előtti időkből, ami egy masszív kövekből álló gyűrűt jelöl. 

Öregebb, mint Egyiptom piramisai és állítólag Krisztus előtt kb. 3000 évvel hozták össze. 

23. Pénznemünk, a penny és angol font, az egyik legrégibb a világon, és már 1200 éve forgalomban van! 

24. Nos – térjünk vissza Londonba! Londonban van nemcsak az egyik legrégibb tömegközlekedési hálózat a 

világon, hanem az egyik legnagyobb is, föld alatt és fölött egyaránt. 

25.  Londonban található a világ legnagyobb könyvtára. 

26. Londonba a világ minden tájáról érkeznek látogatók. A helyiek és látogatók itt beszélik a legváltozatosabb 

nyelveket, többet, mint bármelyik másik országban – több mint 300 nyelvről van szó. 

27. Cél! 

Reméljük, tetszett a kirándulás Anglia, Wales és Észak-Írország 

körül! 

 
(Kövesd az ábrát, lent találod) 

Fordította, Vincze Zsófia 

 

 



 

 


