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Előszó

Kedves Fiúk és Lányok!

Tudjátok, hogy Isten nagyon szeret bennünket? Bizony, benneteket is! Ő csoda-
szép világot alkotott nekünk. Sőt! Adott egy különleges könyvet is, ami tele van 
az Ő szeretetével. Talán már tudjátok is, ezt a könyvet úgy hívják, hogy Biblia. 
Ezen az órán a Bibliából tanulunk izgalmas történeteket. 

Ez a tanév arról szól, Isten nagyon szeret bennünket, és biztonságban vagyunk 
Vele! Isten benneteket is szeret. Rajzoljátok le magatokat ide! Ha tudjátok, akkor 
a neveteket is oda írhatjátok! 

A tankönyvben találhattok képeket és rajzokat a történetekhez. Ebben a munka-
füzetben pedig játékos feladatokat hozzájuk. Ezeket együtt fogjuk elkészíteni az 
órán. Gyertek, és kezdjünk neki az izgalmas tanévnek!

	 	 	 	 	 	 A	lelkipásztorotok/	hittanoktatótok



10

3. Ismerkedés a Bibliával
1. Ragaszd be a bibliás matricát! Számláld meg, hogy mennyi könyv van  

a Bibliában!
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2. Ha van már kedvenc bibliai történeted, rajzold ide a szereplőket!

3. Isten a Bibliában szól hozzád. Rajzold le magad, és keresd meg az utat  
a Bibliához! 
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1. Válaszd ki Nóé bárkáját! Jelöld meg!

2. Mit használhatott Nóé a bárka építéséhez?  
Színezd ki minden keretben azt az egy tárgyat!

9. Nóé igaz ember volt
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3. Színezd ki azokat, akik jól viselkednek!
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1. Mi véd meg az esőtől? Kösd össze az összetartozókat!

2. Elvesztették a párjukat az állatok. Megtalálod? Melyik út kihez vezet?

10. A bárkában
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3. Mi nyújtott Nóénak és családjának menedéket?  
a) Fejezd be a rajzot!
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1. Melyik a kedvenc színed? Színezd a négyzetet ilyen színűre!  
Rajzolj a téglalapba valamit, aminek ilyen színe van!

2. Tedd sorrendbe az eseményeket! A mellékletben megtalálod a képeket hozzá.

11. Együtt örülök Istennel
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3. Isten neked is örül! Írd be a szivárványba a keresztneved!

Színezd ki!
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SÖTÉTKÉK    

VILÁGOSKÉK 

 SZÜRKE

SÁRGA

SÖTÉTBARNA

VILÁGOSBARNA

1. Színezd ki a képet a megadott jelek szerint!

18. Jézus lecsendesíti a tengert 
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2. Angyalok hirdetik Jézus születését
1. Keresd meg a különbségeket a két kép között!



66

2. Keresd meg, hogy melyik úton jutnak el a pásztorok Betlehembe!

3. Milyen karácsonyi ajándékra vágysz? Te mit fogsz adni másoknak?  
Rajzold ide őket!
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