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Noe construieşte arca

Dumnezeu crease o lume frumoasă. 
Crease şi oameni cu care dorea să fie 
prieten, dar ei uitaseră de Dumnezeu. 
Erau acum lacomi şi egoişti şi se purtau 
rău unii cu alţii. Pământul nu mai era un 
loc primitor.

Noe era un om bun. Dumnezeu  
îi spuse:

– Noe, vreau să construieşti o arcă 
şi să o tencuieşti cu smoală ca să 
reziste la ploaie. Curând se va abate un 
potop cumplit peste pământ. Vreau să 
intri în arcă împreună cu familia ta şi cu 
toate animalele ca să fiţi în siguranţă.

✎Activitate
Ştii cum se numesc 
aceste trei unelte?
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Ciocănind şi fierăstruind toată ziua, 
Noe împreună cu cei trei fii ai săi termină 
de construit arca. Când fu acoperită cu 
smoală şi gata de lăsat la apă, animalele 
veniră la Noe, două câte două, câte un 
mascul şi o femelă. Niciuna nu rămase pe 
dinafară, toate îşi găsiră un culcuş în arcă. 
Erau elefanţi, zebre, lei, tigri, girafe şi urşi, 
păuni şi arici, oi şi căpriţe.

De acum, Noe împreună cu soţia, fiii  
şi nurorile lui nu mai avea altceva de făcut 
decât să aştepte. Pic-pic, plic-plac – începu 
să plouă cu stropi mari!

Două câte două

Identifică animalele din 
aceste imagini şi scrie 
numele lor.

✎Activitate
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Plouă şi tot plouă patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi. Pârâurile se făcură 
râuri, iar râurile ajunseră cât mările. 
Curând, nu se mai zărea nimic,  
decât apă.

Într-o bună zi, ploaia se opri. Se făcu 
linişte peste tot, mai puţin în arca lui 
Noe, care era plină de animale 
gălăgioase.

Apoi, apa se retrase încet-încet, până 
se iviră din nou vârfurile copacilor.

Noe dădu drumul unui corb, apoi 
trimise un porumbel. Când porumbelul 
se întoarse cu o frunză de măslin,  
Noe pricepu că nu mai era mult până  
ce puteau să iasă din arcă.

Marele Potop
Activitate✎

Completează imaginea de mai jos, 
desenând nişte valuri.

În imagini sunt trei feline 
diferite. Scrie numele lor  
în căsuţe.

Activitate✎
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Arca se opri pe muntele Ararat. 
După ce se deschise uşa, animalele 
se năpustiră afară, într-o lume nouă.

Oile aveau deja mieluşei şi caii 
aveau mânji. Cu toţii erau pregătiţi 
să înceapă o viaţă nouă.

Dumnezeu aşeză pe cer  
un curcubeu minunat ca semn  
al dragostei Sale pentru oameni.

Curcubeul
✎Activitate

Scrie culorile curcubeului.

Desenează leul.

✎Activitate
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