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Dumnezeu a creat lumea
Geneza 1-3

Găsește și numără
Câte dintre următoarele elemente se află în imagine? Scrie răspunsul în căsuțe.

La început, Dumnezeu a creat lumea, și toate erau foarte bune. A făcut
pământul și marea, soarele și stelele, plantele și animalele, iar la urmă
i-a creat pe primul bărbat și pe prima femeie. Numele lor erau Adam și
Eva. Și ei locuiau într-o grădină minunată, alături de Dumnezeu. Un singur
lucru le-a interzis Dumnezeu lui Adam și Evei, și anume să nu mănânce
din roadele pomului cunoștinței binelui și răului.
I-a avertizat că atunci când vor mânca din acele roade, vor muri.
Într-o zi însă, șarpele a ademenit-o pe Eva să mănânce din ele.
Ea a mâncat și i-a dat și lui Adam. Deodată le-a fost rușine că au păcătuit
și nu L-au ascultat pe Dumnezeu. Însă acum nu mai puteau locui în
grădină, alături de Dumnezeu, pentru că El este sfânt și păcătoșii nu
se pot apropia de El.

Flori roz
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Păsări zburătoare

Fluturi

Cai
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Desenează și colorează

Cuvinte încrucișate

Desenează grădina Eden așa cum ți-o imaginezi tu.

Completează cu termenii potriviți.
1

1

1 Orizontal. Punctul de
pornire a ceva.
2 Orizontal. Cunoaștere.
3 Orizontal. Facere a ceva.
1 Vertical. Grădina...
2 Vertical. Creaturi.
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Descoperă imaginea diferită
Găsește în fiecare grup animalul care nu seamănă cu celelalte de felul său.
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Descrieri

Punct cu punct

Care dintre părțile Universului creat de Dumnezeu este descrisă?

Unește punctele ca să vezi ce se ascunde în grădina Eden.
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este locul alcătuit din apă, unde trăiesc peștii și animalele marine.

18

21

22

19

23

24
25
26

17

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

27
30

este locul în care se găsesc soarele, luna și stelele și pe unde zboară păsările.
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15

este locul pe unde s-au plimbat Adam și Eva și unde cresc copaci și flori.
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Colorează versetul biblic
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Te laud ca sunt
o faptura aşa de
minunata.
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Psalmul 139:14
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Jocul cu abțibildurile
Găsește componentele care lipsesc și completează imaginea cu abțibilduri
de la pagina 114.

Noe și arca
Geneza 6-8

Din pricina păcatului, lumea s-a făcut tot mai rea. Dumnezeu a văzut că dintre
toți oamenii numai unul singur Îl iubea încă, numele acestuia era Noe. Atunci
Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o arcă mare, pentru că avea de
gând să trimită un potop pe pământ, pentru a-i nimici pe locuitorii lui cei răi.
Apoi Dumnezeu i-a trimis lui Noe câte o pereche dintre toate animalele de pe
pământ, ca să le ia cu el în arcă și să le țină astfel în viață.
Noe a făcut așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Când familia lui Noe și animalele au
urcat în arcă, Dumnezeu a trimis potopul pe pământ. Și a plouat multe zile, până
când și cei mai înalți munți au fost acoperiți de ape. Noe, familia lui și animalele
au rămas în arcă până când apele s-au retras de pe suprafața pământului.
Când a ieșit din arcă, Noe I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru protecția Lui. Atunci
Dumnezeu a făcut să apară pe cer curcubeul ca o promisiune că nicicând nu va
mai acoperi întreg pământul cu apele unui potop.
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