
Μάθημα

Γράψε

Διάγραψε

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Δανιήλ και οι φίλοι του ήταν αιχμάλωτοι του βασιλιά.

2. Ο βασιλιάς τους πρόσφερε από το φαγητό που έτρωγε ο ίδιος.

3. Ο βασιλιάς δεν ήθελε να διδαχθούν τίποτα.

1. Ο Δανιήλ αποφάσισε να μην φάει από το φαγητό του_________________

2. Σε ποιο εδάφιο διαβάζουμε τι ήθελαν να φάνε ο Δανιήλ και οι φίλοι του;

_____________

3. Ποιο είναι το ένα πράγμα που νομίζεις ότι θα ήταν λάθος να φας ή να

πιεις; Γράψε το γιατί___________________________________________

___________________________________________________________

με (Χ) τις λάθος λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Μετά τις δέκα μέρες το πρόσωπο του Δανιήλ και τα πρόσωπα των φίλων

φαίνονταν από τα πρόσωπα των άλλων νέων.

2. Στο τέλος της εκπαίδευσης ήταν δέκα φορές

από τους άλλους νέους.

3. Στο εδάφιο διαβάζουμε από πού αντλούσαν τη δύναμή τους.

Σκέψη: Ο Θεός βοηθά τα παιδιά Του όταν εκείνα επιλέγουν να Τον

τιμήσουν.

_______ _

_______ _

_______ _

____

____

____

(καλύτερα, χειρότερα)

(πιο έξυπνοι, πιο αδύνατοι)

(17, 20)

Δανιήλ 1:2-6

1 Μέρα
η

Δανιήλ 1:8-12

2 Μέρα
η

Δανιήλ 1:15-20

3 Μέρα
η
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Μέρος Πρώτο: Ο Δανιήλ ερμηνεύει

το όνειρο του Βασιλιά

ΌΝΟΜΑ:

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΕΙ



Δανιήλ 2:10-16

5 Μέρα
η

Υπογράμμισε τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ανησύχησε για

2. Ο βασιλιάς ήθελε οι σοφοί του να του πουν

.

3. Αν δεν έκαναν αυτό που τους ζητούσε ο βασιλιάς, εκείνος θα

.

4. Αν έκαναν αυτό που τους ζητούσε ο βασιλιάς, εκείνος θα τους

1. Ο Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ θύμωσε γιατί _______________ _.

2. Διέταξε να ________________ όλους τους σοφούς.

3. Ο Δανιήλ ζήτησε ____________ _ για να μπορέσει

να εξηγήσει το όνειρο.

τα κεφαλαία γράμματα στις προτάσεις 1,3,4 και γράψε τις λέξεις

που βρίσκεις στη γραμμή.

1. Ο Δανιήλ ΞΟΑΣΔΕ __ ___________ το Θεό που απάντησε

στην προσευχή του και του αποκάλυψε το όνειρο που είδε ο βασιλιάς.

2. Με ποιο τρόπο απάντησε ο Θεός σε κάποιο αίτημά σου; ___________ _

_

3. Ο Δανιήλ είπε στο Ναβουχοδονόσορ πως ο ΕΣΟΘ _____________ ήταν

εκείνος που του αποκάλυψε το όνειρό του.

4. Ο βασιλιάς είδε στο όνειρό του ένα μεγάλο ΓΑΛΑΜΑ _____________.

Ο Θεός το χρησιμοποίησε αυτό για να αποκαλύψει στο Ναβουχοδονόσορ

τι θα γινόταν στο μέλλον.

(κάποιο όνειρο που είδε, το

δηλητηριασμένο φαγητό, τον πονοκέφαλο που είχε).

(το όνειρο που είδε και την

ερμηνεία του, ποιος τον δηλητηρίασε, ποια βασιλική στολή να φορέσει)

(τους έβαζε

φυλακή, τους σκότωνε, κατάστρεφε τα σπίτια τους, πλήρωναν πρόστιμο)

(αντάμειβε

και θα τους τιμούσε, έστελνε δωρεάν διακοπές, πάντρευε με την κόρη του).

_______

_________________

___________________

____________

__

__________________________________________________________

___

Ξεμπέρδεψε
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Δανιήλ 2:17-20 23 28 31. . .

6 Μέρα
η

Δανιήλ 2:1-6

4 Μέρα
η



1. ένα αστράκι δίπλα σ' όλες τις προτάσεις που περιγράφουν

τους τρόπους με τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορ τίμησε το Δανιήλ που

μπόρεσε να του φανερώσει και να του εξηγήσει το όνειρο.

Ο βασιλιάς προσκύνησε το Δανιήλ

Ο βασιλιάς διόρισε το Δανιήλ σε μια υψηλή θέση στο παλάτι.

Ο βασιλιάς δόξασε τον αληθινό Θεό

Ο Δανιήλ παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά

Ο Δανιήλ πήγε δωρεάν διακοπές

Οι φίλοι του Δανιήλ έγιναν διοικητές στο βασίλειο.

2. Ξεκίνησε από την και ακολούθησε τη γραμμή για να βρεις τέσσερις

Βιβλικές παραπομπές. Βρες την παραπομπή και διάβασε τα εδάφια. Στις

γραμμές πιο κάτω τους τρόπους με τους οποίους σε φροντίζει ο

Θεός.

Σχεδίασε

ΑΡΧΗ

γράψε

Δανιήλ 2:46-49

7
η

Μέρα

1.

2.

3.

4.

ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ
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