
Áldás Békesség nektek, kedves elsősök! 
Remélem sikerült mindenkinek megoldani a feladatokat.Ugye nem volt nehéz. 
De ellenőrizzük le.Tk.95. old. 
4. f.a hajó árnyéka , az utolsó előtti 
5.f. gondolom szép mosolygós arcot rajzoltál a 2.mezőbe.Légy ma is mosolygós 
      és boldog 
6. f.a. Ne félj! 
      b, Ne légy szomorú! 
      c, Ne izgulj! 
Ha így töltötted ki akkor nagyon ügyes vagy! 
 
Nyújtózkodj egyet mert ma is tanulunk.Kész vagy? Akkor kezdjük. 
  
Válaszolj számokkal:  Hány radír van a tolltartódban? gondolom 1 
                                    Hány zöld színű ceruzád van a tolltartódban? talán 2 
                                    Van 5 db grafit ceruzád? számold meg 
                                     Meg van még mind a 12 színű színű színes ceruzád? 
Ha nagyobb leszel akkor könnyedén el tudsz majd számolni akár 5000-ig is. 
 
A mai történetünkben több szám is szerepel,figyelj. 
Közeledett a húsvét ünnepe,mint ahogy most is.Jézus készült rá,ezért tanítványaival akart 
lenni .Elmentek  egy dombos területre.De az  ott élő  
emberek meglátták Jézust és utána mentek.Tudjátok az emberek szívesen  
hallgatták őt mert mindig tanította őket.Milyen jó lenne ha ma is sokan akarnák Jézus tanítását 
hallgatni,és közte lennél te is.Ezek az emberek nem sajnálták az idejüket,félre tettek mindent 
amit éppen csinálni akartak és mentek  
Jézushoz.Sokan nagyon sokan mentek.És Jézus tanította őket.Hogy mit tanított 
Jézus azt nem írja a Biblia de hogy mi történt utána ...Jézus  megkérdezte az egyik tanítványát 
Fülöp volt a neve,hogy honnan vegyenek ennyi embernek kenyeret hogy ehessenek a haza 
menetel előtt.Fülöp megállapította hogy sok sok pénzbe kerülne ennyi embernek a 
kenyér.Ekkor egy másik tanítvány András,így szólt: van itt egy gyermek akinek van 5 
árpakenyere és 2 hala,de mi ez ennyi embernek?Jézus kérésére leültették az 
embereket.Kezébe vette Jézus a kisfiú 
ennivalóját hálát adott ezért a kevésért  Istennek,imádságbanmegköszönte.Majd vette a 
kenyeret megtörte és elkezdte osztani az ott lévőknek.Természetesen a tanítványok 
segítettek.Törték a kenyeret és adták és adták Ugyan így tettek e hallal is.Míg végül mindenki 
jól lakott.Jézus ekkor kérte a tanítványokat hogy szedjék össze a maradékot.Mer képzeljétek 
nem is tudták megenni olyan sok kenyér és hal lett. Összeszedték és 12 nagy kosár telt meg a 
maradékkal.Ott akkor 5000 férfit számoltak meg ,de ettek és jól lakott sok sok néni és 
gyermek is ,akiket nem számoltak meg.Az ott lévők azt mondták: 
Ez valóban az a próféta akinek el kellett jönnie a világba." 
Jézus eljött ebbe a világba ,hogy megmutassa Isten hatalmát,hogy mindenki  megtudja, átélje 
Jézus segítő szeretetét. 
 
Ha figyeltél akkor tudsz válaszolni a Tk.kérdéseire 96.old.1,2.feladat 
Lapozz most egyet és a 7,8,9,10 feladatnál vagyunk.Ezeket is végezd el. 
 
Jó kedvű,szorgalmas munkát kívánok!A jövő héten újra találkozunk. 
Marika néni 
 


