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Geneza 6-9 / Cândva prin anii 3000 î.Cr., poate chiar mai demult

Noe, crescãtorul de animale
Biblia ne spune că Dumnezeu a 
trimis un potop pe pământ pentru 
că oamenii erau tot mai răi. Această 
imagine, bazată pe descoperirile din 
Mesopotamia antică, îl prezintă pe Noe 
ca pe un bun crescător de animale 

care se străduieşte să poarte de grijă 
familiei sale. Vecinii lui însă nu erau la 
fel de buni.
Ei se îmbătau, erau ironici şi adesea 
violenţi.

guffa, confecţionate 
din piei. Caută o 
barcă în care sunt 
transportate chiar şi 
animale.

Soldaţii aceştia 
purtau coifuri din 
piele şi mantale din 
lână. 
Găseşte opt soldaţi.

Uneori bărcile 
se crăpau şi 
trebuiau căptuşite. 
Găseşte-l pe Noe 
care încerca să-şi 
repare guffa.

Animalele sălbatice 
atacau turmele.  
Leii erau printre  
cele mai fioroase 
fiare. Găseşte un  
leu mascul.

Numai cei bogaţi 
aveau trăsuri. 
Găsește-l pe vizitiul 
care se poartă urât cu 
un cerşetor.

Jocul regal din Ur este 
un joc de întrecere 
ce se juca pe o tablă 
specială.
Găseşte-i pe cei care 
joacă acest joc.

Oamenii creşteau 
capre, pentru că hrana 
lor se procura uşor. 
Găseşte-i pe cei trei 
fii ai lui Noe care duc 
caprele la păscut.

Oile păşteau pe păşunile 
de pe malul râului care 
se revărsa adesea. 
Găseşte cinci bălţi mai 
mari de apă. 

Băieţii înotau şi se jucau 
în apă, folosindu-se 
de plute confecţionate 
din piei de animale. 
Găseşte un băiat care 
pescuieşte.

Pentru a vâna cerbi, 
vânătorii foloseau arcuri 
şi săgeţi. Găseşte trei 
vânători.

Fermierii cultivau 
cereale, mai
ales orz.
Câţi culegători ai 
găsit?

Femeile măcinau 
grânele acasă cu 
o râşniţă foarte 
simplă. Găseşte-o 
pe soţia lui Noe 
care macină.

Râul era principala 
sursă de apă. 
Găseşte-le pe cele 
două dintre nurorile 
lui Noe care spală 
rufele la râu.

Soţia lui Noe are 
nevoie de apă pentru a 

face pâine. 
Caut-o pe 
nora ei care 
aduce apă 
de la râu.

Arborii de măslin 
erau bine îngrijiţi, 
datorită fructelor din 
care se extrăgea un 
ulei foarte hrănitor. 
Caută o presă pentru 
producerea uleiului 
de măsline.

Armele fabricate 
din bronz erau 
cele mai ascuţite. 
Caută un topor.

Bărbaţii şi femeile 
foloseau paie 
lungi pentru a bea 
împreună din ulcele 
mari. Ai reuşit să-i 
găseşti?

Oamenii 
navigau pe râu 
în bărci, numite 




