ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ, μάθημα 1

1. Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά;
Το ήξερες ότι η ΒΙΒΛΟΣ είναι…
 το αρχαιότερο βιβλίο του κόσμου;
 το πιο γνωστό βιβλίο του κόσμου;
 το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο του κόσμου;

Γιατί;
Επειδή η Αγία Γραφή απαντά σ’ ένα πλήθος ερωτήσεων που κάνουμε σε κάθε ηλικία!
Κι εσύ είσαι ήδη αρκετά μεγάλος(η) ώστε να μπορείς να κάνεις ερωτήσεις αλλά και να
προσπαθήσεις να ανακαλύψεις μόνος σου τις απαντήσεις!
Καλή επιτυχία λοιπόν!

Ερωτήσεις
Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά;
Ερώτηση 1
Εάν κοιτάξεις γύρω σου θα δεις πολλά πράγματα που έχουν κατασκευαστεί από ανθρώπους. Το
σπίτι σου σχεδιάστηκε από έναν αρχιτέκτονα χτίστηκε από έναν οικοδόμο και βάφτηκε από έναν
ελαιοχρωματιστή. Το κρεβάτι σου φτιάχτηκε από έναν ξυλουργό. Τα ρούχα σου σχεδιάστηκαν και
ράφτηκαν από ανθρώπους που εργάζονται σ ένα ατελιέ ραπτικής.
Ποιος έφτιαξε ΤΟ ΨΩΜΙ ΣΟΥ; ______________________________

(5 πόντοι)

Ερώτηση 2
Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που δε μπορεί να κατασκευάσει ο άνθρωπος. Για παράδειγμα,
ο ήλιος, το φεγγάρι, τα σύννεφα, …
Μπορείς να σκεφτείς κι άλλα; Γράψε μας όσα πιο πολλά μπορείς!
(5 πόντοι)

Ερώτηση 3
Αυτά τα πράγματα κανένας άνθρωπος δε μπορεί να τα κατασκευάσει! Εσύ τι λες;
Μπορούν όλα αυτά να έχουν φτιαχτεί μόνα τους; (βάλε ένα )
 Ναι

 Όχι
(5 πόντοι)

1

Ερώτηση 4
Όλα αυτά υπάρχουν επειδή ΚΑΠΟΙΟΣ το θέλησε! ΚΑΠΟΙΟΣ τα δημιούργησε! Γνωρίζεις ΠΟΙΟΣ;
Γράψε εδώ το όνομά Του: ______________________

(5 πόντοι)

Τι λέει η Αγία Γραφή (= Βίβλος);

Ερώτηση 5
Προσπάθησε να βρεις το μήνυμα που κρύβει το παραπάνω παζλ! Αυτή είναι η πρώτη πρόταση
της Βίβλου. Γράψε τι διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής:

(5 πόντοι)

Να θυμάσαι!
Βίβλος

Αγία Γραφή

Εδάφιο

Πρόταση της Αγίας Γραφής

Αφού απαντήσεις σ’ όλες τις ερωτήσεις, στείλε μας την εργασία σου στην παρακάτω διεύθυνση:

Mailbox - Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση
Λυκίας 25
GR - Νέα Ιωνία
Στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε με ένα «δέντρο» που μπορείς να φτιάξεις μόνος σου!
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