Jocuri pentru minte...

... si, inima

APOSTOLII, VESTITORI AI ...
... LUI IISUS HRISTOS

Folosind toate literele din fiecare
piramidă de cuburi puteţi găsi cuvinte
care vă pot ajuta în urcuşul duhovnicesc.

Pentru a completa titlul trebuie să rezolvaţi corect rebusul. Puteţi găsi informaţii în
următoarele texte din Noul Testament: Ioan 1,35-51 şi Marcu 3,14-19.
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1. Valoare morală predicată de Mântuitorul
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2. Apostolul neamurilor
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3. Apostolul iubit al lui Iisus Hristos
4. Alt nume al Sfântului Apostol Vartolomeu
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5. Ţinut în care s-a petrecut minunea de la Cana
6. Alt nume al Sfântului Apostol Petru
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7. Apostolul românilor
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8. Apostolul care a pictat prima icoană
aceeaşi
şi localitate cu Sfântul Petru
9. Apostol din aceea
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10. Apostolul care a scris prima Evanghelie
Evanghelie
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11. Apostolul care l-a
vândut pe Mântuitorul
l-a vândut

Ceramică de Marginea
Lângă cuptorul unui priceput
olar din Marginea se aflau
odată 40 de oale de lut.
28 dintre ele aveau gata
chenarul de jos, 36 aveau gata
chenarul de sus, iar unele
aveau terminate ambele
chenare. Oricare dintre oale
avea făcut cel puţin un chenar.
Ştiţi care era numărul oalelor
de lut complet încrustate?
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În excursie
Pe malul unui râu cinci familii prietene vor să-şi monteze corturile.
Familia Matei are o pisică şi nu ar vrea să aibă un vecin care are un câine.
Familia Luca are o veveriţă îmblânzită. Familia Constantin are un câine
ciobănesc. Familia Marcu nu e mai prejos: are un canar drăgălaş într-o
colivie şi se teme să aibă un vecin care are o pisică. În sfârşit, familia Ioan
are un copil mic şi nu vrea ca micuţul să ducă la gură vreun fir de păr de
animal. Ajută cele cinci familii să-şi monteze corturile!

Din câte triunghiuri
este formată pisica?
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