Jocuri pentru minte...

... si, inima

Martora Învierii
Completaţi cuvintele de la 1 la 10 şi veţi descoperi
pe coloana A-B martora Învierii Domnului Iisus Hristos.
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u Ziua Învierii
v Cel care l-a ajutat pe Mântuitorul să ducă Crucea

1
2

w Tâlharul eliberat de Pilat
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x Ucenicul care s-a îndoit de Înviere
y Ziua Patimilor şi Răstignirii Mântuitorului
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z Locul Răstignirii pe Cruce a Mântuitorului
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Mutaţi două beţe
astfel încât să obţineţi
patru pătrate identice.

Trei prieteni, Alin,
Bogdan şi Cristi,
plănuiau să
plece la munte
cu maşina. Au
plecat, dar nu se
ştie până la urmă dacă au
plecat toţi trei. Tot ce se ştie
este că Cristi nu pleacă
niciodată la munte fără Alin,
iar Bogdan nu ştie să conducă.
A plecat Alin la munte?

Ajută puii neastâmpăraţi să ajungă la cloşcă.

{ Sfetnicul care a cerut trupul lui Iisus Hristos de la Pilat
8

| Guvernatorul Iudeii
} Ucenicul care s-a lepădat de trei ori de Hristos
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~ Ucenicul care l-a vândut pe 30 de arginţi
B

În a câta zi a Înviat
Iisus Hristos?

În a câta zi s-a
odihnit Dumnezeu
după crearea lumii?

Câte porunci a
primit Moise?

Câte persoane sunt
în Sfânta Treime?

Câte zile a postit
Mântuitorul înainte
de a începe să
propovăduiască?

M AT E M AT I C A C R E S, T I N A

Câte ouă
identice
poţi găsi?
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Trebuie să muţi broaştele din stânga în partea dreaptă şi pe cele din dreapta în
partea stângă. O broască poate sări doar înainte şi va sări doar pe pietre libere, fie
la distanţă de o piatră (pe piatra liberă din faţa ei), fie la distanţă de două pietre
(poate sări maxim peste o altă broască pe piatra liberă imediat următoare).
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