
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDIȚIE SPECIALĂ 
14 iunie 2020 

Nume: ___________________ 

H. Îți mai amintești? 
Desenează mai jos toate Simbolurile Ascunse care au fost până acum: 

 

Mai știi ce simboliza fiecare 
din acestea? Trasează o linie 
de la desen către una din 
următoarele propoziții cu care 
crezi că se potrivește. 

o Isus este viu  

o Există o SINGURĂ cale spre cer  

o Dumnezeu este dragoste  

o Vestea Bună ar trebui spusă și altora  

o Dumnezeu schimbă oameni  

o Isus este Mântuitorul  

o Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu  

o Dumnezeu este întotdeauna credincios 

I. Continuă propoziția 
Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la SDO a fost _____________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 
  

A. Jocul Emoji 
Scrie răspunsul tău mai jos. 
Crezi că îl poți scrie înainte ca el să apară pe ecran? 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

 

 
Ai ajuns la timp ca să vezi jocul EMOJI? 
Dacă nu, îl poți urmări în reluare.  

B. Simbolul Ascuns 
Fă un X pe linia de mai jos de fiecare dată când vei vedea 
Simbolul Ascuns în timpul emisiunii. 
_______________________________________________ 

D. Lucru Manual 
Ascultă cu atenție la activitatea propusă de Tatiana. Gândește-te la ceea 
ce vei face. Poți să desenezi planul tău în căsuța de mai jos. 

C. Cuvântul Cheie 
 

Scrie în căsuța 
albastră de câte ori 
ai găsit Cuvântul 
Cheie în emisiunile 
trecute, înainte ca 
să îl dezvăluie Theo. 

 Abia aștept să-l văd după ce îl realizezi de adevăratelea! 

E. Echipa SDO 
Scrie mai jos numele lucrătorilor AMEC 
pe care i-ai văzut astăzi la program.  

 

Bifează-i pe cei 
pentru care te  
vei ruga. 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 
5 zile una după 
alta? O să fie 
SUPER! 

F. Școala Biblică de Vacanță 
Scrie pe foile de calendar zilele în care 
se va desfășura programul. 

Emisiunea va începe în fiecare zi de la ora : 

G. Prieteni 
Scrie mai jos, numele prietenilor pe 
care i-ai invitat să participe la Școala 
Duminicală Online și pe care îi vei 
invita și la Școala Biblică de Vacanță. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 
Timpul trece mult mai plăcut când ți-l 
petreci alături de  prieteni. Chiar și online. 
Cheamă-ți și prietenii tăi! Hai! 


