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Mravec hovorí slonovi: „Slon, vyjdi z vody.“ Slon sa pýta: „Prečo?“ 
Mravec trvá na svojom: „Len pekne vyjdi!“ Slon sa vyhrabe z vody a pýta sa: „Čo je?“ 

Mravec mu odpovie: „Ale nič. Len som chcel vedieť, či si si nezobral moje plavky...“

Noe vzal na svoju archu 
zvieratá z každého druhu. 
Spočítaj, koľko zvieratiek 

má plávacie koleso.  
Koľko lodičiek je na vode?
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B oh stvoril svet za sedem dní. Najprv 
stvoril svetlo a oddelil ho od tmy. 

Potom stvoril oblohu, súš i more. Neskôr stvoril 
rastliny, hviezdy na nebi a zvieratá. Ryby, vtáky, 
aj zvieratá na zemi. Na šiesty deň stvoril človeka 

– muža i ženu. Adama a Evu. Nechal ich žiť v krás-

nej záhrade plnej zvierat a ovocia, na-
zvanej Raj. Adam dal mená všetkým 

zvieratám, ktoré Boh stvoril. Na siedmy deň Boh 
odpočíval od všetkých svojich diel, a dodnes aj 
my siedmy deň – v nedeľu – nepracujeme, ale 
oddychujeme a obetujeme ju Bohu.

STVORENIE SVETA
Gn 1 – 2

 Nájdi malé obrázky na veľkom 
obrázku a celý obrázok si vyfarbi.

  Vyfarbi štvorčeky podľa toho, 
aký predmet je v nich: 

 = červená 
 = žltá 
 = modrá 
 = zelená 

Potom dofarbi posledné 
neoznačené štvorčeky 
v správnom poradí.

Už od stvorenia sveta sa strieda deň s nocou. 
V našej krajine sa striedajú ročné obdobia – jar, 
leto, jeseň, zima. V kalendári sa strieda sedem 
dní v týždni. Aj na tomto náramku sa niečo pra-
videlne opakuje.
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Pri stvorení sveta Boh stvoril všetky druhy zvie-
rat. Niektoré z nich sa navzájom líšia. Samčeky 

bývajú zvyčajne väčšie a farebnejšie ako samič-
ky, často majú na tele nejakú ozdobu navyše.

 Spoj dvojice zvierat, ktoré patria k sebe 
a vyfarbi si ich rovnakou farbou.

 Nájdi ich všetky a obrázok 
si vyfarbi.

Adam s Evou si so všetkými zvieratami nažívali 
v raji v pokoji a mieri. Spodný obrázok sa od hor-
ného líši v siedmich rozdieloch.
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R az dávno si ľudia povedali, že 
chcú postaviť takú vysokú vežu, 

aby siahala až do neba. Svojím činom sa chceli 
vyrovnať Bohu. Boh ich však za túto pýchu po-

trestal tak, že im poplietol jazyky, 
ktorými rozprávali medzi sebou. Sta-

lo sa teda, že ľudia nerozumeli jeden druhému, 
a tak svoju vysokú vežu nedokončili.

BABYLONSKÁ VEŽA
Gn 11, 1 – 9

 Dobre si pozri tento obrázok stavby veže 
a malé obrázky pod ním. Nájdi malé obrázky 

na veľkom obrázku a vyfarbi si celý obrázok.

Pri stavaní veže mali robotníci 
k dispozícii tehly so štyrmi prúž-
kami, dva boli jednej a dva druhej 
farby.

  Nakresli všetky možné spôsoby, aké tehly 
používali. Jeden spôsob je nakreslený, 
vyfarbi ďalších päť spôsobov.

  Robotníci používajú pri stavbe rôzne pracovné nástroje. 
Ktorý robotník používa ktorý nástroj? V bludisku priraď každému 
robotníkovi dva nástroje a každú trojicu vyfarbi rovnakou farbou.


