Rezolvaţi rebusul alăturat. Completaţi şi în loc de puncte puncte cuvintele
corecte, şi atunci propoziţiile de la 1 la 12 vor forma relatarea parabolei
fiului risipitor.

Parabola
fiului risipitor

Coloraţi desenul de mai jos!

DEFINIŢII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Un om avea doi ...
Cel mai ... şi-a cerut partea din avere.
Şi-a luat banii şi a plecat într-o ... îndepărtată.
Acolo în curând şi-a ... întreaga avere.
A ajuns aşa sărac încât poftea mâncarea ...
În cele din urmă a înţeles că a ...
Aşa că s-a ... la tatăl său, să îi ceară iertare.
Tatăl său l-a primit cu ... deschise.
Pentru a-i sărbători întoarcerea au tăiat ... cel îngrăşat.
În acest timp fiul cel mare muncea pe ...
S-a ... că pentru fratele său se organizase o petrecere.
Dar tatăl său i-a explicat: acest fiu era ... dar a revenit la viaţă.
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Rezolvaţi rebusul alăturat. Completaţi şi în loc de puncte puncte cuvintele
corecte, şi atunci propoziţiile vor forma relatarea parabolei fiului risipitor...
dacă le puneţi în ordinea corectă!

Parabola
fiului risipitor

Coloraţi desenul de mai jos!

DEFINIŢII
Orizontală
4. A ajuns aşa sărac încât poftea mâncarea ...
5. În acest timp fiul cel mare muncea pe ...
7. Tatăl său l-a primit cu ... deschise.
8. S-a ... că pentru fratele său se organizase o petrecere.
9. Cel mai ... şi-a cerut partea din avere.
10. Aşa că s-a ... la tatăl său, să îi ceară iertare.
Verticală
1. Şi-a luat banii şi a plecat într-o .... îndepărtată.
2. Un om avea doi ...
3. În cele din urmă a înţeles că a ...
5. Acolo în curând şi-a ... întreaga avere.
6. Pentru a-i sărbători întoarcerea au tăiat ... cel îngrăşat.
8. Dar tatăl său i-a explicat: acest fiu era ... dar a revenit la viaţă.
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Un om avea doi fii.

Un om avea doi fii.

Cel mai tânăr şi-a cerut partea din avere.

Cel mai tânăr şi-a cerut partea din avere.

Şi-a luat banii şi a plecat într-o ţară îndepărtată.

Şi-a luat banii şi a plecat într-o ţară îndepărtată.

Acolo în curând şi-a cheltuit întreaga avere.

Acolo în curând şi-a cheltuit întreaga avere.

A ajuns aşa sărac încât poftea mâncarea
porcilor.

A ajuns aşa sărac încât poftea mâncarea
porcilor.

În cele din urmă a înţeles că a greşit.

În cele din urmă a înţeles că a greşit.

Aşa că s-a întors la tatăl său, să îi ceară iertare.

Aşa că s-a întors la tatăl său, să îi ceară iertare.

Tatăl său l-a primit cu braţele deschise.

Tatăl său l-a primit cu braţele deschise.

Pentru a-i sărbători întoarcerea au tăiat viţelul
cel îngrăşat.

Pentru a-i sărbători întoarcerea au tăiat viţelul
cel îngrăşat.

În acest timp fiul cel mare muncea pe câmp.

În acest timp fiul cel mare muncea pe câmp.

S-a mâniat că pentru fratele său se organizase o
petrecere.

S-a mâniat că pentru fratele său se organizase o
petrecere.

Dar tatăl său i-a explicat: acest fiu era mort dar a
revenit la viaţă.

Dar tatăl său i-a explicat: acest fiu era mort dar a
revenit la viaţă.

