
Bábel tornya társasjáték 

 
Szükséges eszközök: 1 db nyomtatott játéktábla (a tartósság érdekében le is laminálhatjuk), 1 db 

dobókocka, minél több 2x2 méretű legoelem különféle színekben (min. 8-10 darab) 

Játék menete: 

1. Találjátok ki hányan szeretnétek játszani! 

2. Mindenki válasszon magának egy színt, majd gyűjtsetek össze a kiválasztott színekből minél 

több 2x2 méretű legóelemet! A lényeg, hogy a válogatás végén a saját színéből mindenkinek 

azonos mennyiségű legódarabja legyen. (pl. 3-an szeretnétek játszani; a zöld, sárga és piros 

színeket választottátok; zöld 2x2-es legóból 10 db-ot tudtatok összegyűjteni, sárgából 8-at, 

pirosból pedig 12-t; mivel sárgából csak 8 van, ezért a zöld és piros játékos is csak 8-8 

legóelemet tehet maga mellé, hogy minden gyereknek azonos számú legója legyen) 

3. Mindenki állítson egy-egy legóelemet a startra, s már kezdődhet is a játék! 

4. Mindenki dobjon egyet a dobókockával, hogy eldönthessétek ki kezdi a játékot! Aki a 

legnagyobbat dobta, az kezd; s az óramutató járásával megegyezően a mellette ülő játékos lesz 

a következő. 

5. Játékszabály: Mindenki három legóelemmel indul és mindig annyit lép előre, amennyit dobott, 

majd követi a mezőkbe írt utasításokat! A „+” legóelemeket csak akkor kaphatja meg a játékos, 

ha a soron következő kérdésre helyesen tud válaszolni. Ha nem tudja a helyes választ elveszít 

egy legóelemet. Ha elfogy az összes legója (vagy olyan magasra épülne a torony, hogy már nincs 

több olyan színű legó), akkor elveszít egy életet.  Minden játékosnak 3 élete van. Ha mindhárom 

életét elveszíti egy játékos, akkor kiesik a játékból. Az győz, aki a leghamarabb beér a célba. 

 

Kérdéslista: 

1. Hol van leírva a Bibliában Bábel tornyának története? (könyv, fejezet) 

2. Hol kezdték el építeni Bábel tornyát, mi a terület neve? 

3. Milyen építőanyagból építkeztek? 

4. Milyen ragasztóanyagot használtak? 

5. Milyen magasra szerették volna építeni a tornyot? 

6. Mi volt a céljuk a toronyépítéssel? (kettő mondj) 

7. Ki vezette a toronyépítést? 

8. Mi volt a hobbija a város vezetőjének? 

9. Hány nyelven beszéltek az emberek az építés kezdetén? 

10. Isten szerint, ha egy nyelven beszél minden ember, mire képes az emberiség? 

11. Ez miért volt probléma? 

12. Mi volt Isten válasza az engedetlenségre? 

13. Miért volt a toronyépítés engedetlenség? 

14. Mit eredményezet a nyelvek összezavarása? 

15. Mit jelent a Bábel szó? 

(15. zűrzavar) 
(14. az emberek szétszéledtek a földön) 
(13. mert egy városba tömörültek az emberek, 
ahelyett, hogy betöltötték volna az egész földet) 
(12. összezavarta a nyelveket) 
(11. mert a rossz dolgokat is meg tudják 
valósítani) 
(10. bármire, amit elgondol magában) 
(9. egy) 
(8. vadászat) 
(7. Nimród) 
(6. égig érő tornyot akartak építeni, nevet akartak 
szerezni maguknak, nem akartak elszéledni a 
földön, csillagok állását figyelhették, özönvíz 
elleni védelem, bálványimádás, kevélység) 
(5. az égig) 
(4. szurok) 
(3. égetett tégla) 
(2. Sineár földjén) 
(1. I. Mózes 11) 
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