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KOLIKO ZNAMO … 
 

Pravila igre: 
 
Igra koju igramo zove se Koliko znamo … 

Pravila igre su: igraju po dvije skupine dobrovoljaca i to u dva kruga: jedna skupina su djevojčice, a druga skupina su dječaci.  

Djevojčicama podijelimo kartice s pitanjima, a dječacima kartice s odgovorima.  

Svaka djevojčica čita na glas svoje pitanje s kartice, a svaki dječak pročita u sebi odgovor koji mu je napisan na njegovoj kartici 

i ako smatra da je na njegovoj kartici napisan točan odgovor, javlja se i čita ga naglas.  

U slijedećem krugu djevojčice imaju kartice s odgovorima, a dječaci s pitanjima.  

Dječaci čitaju pitanja, a djevojčice čitaju odgovore u sebi i javljaju se ako smatraju da se na njihovim karticama krije odgovor. 

                                                                                                                                                                                                                               
                     
 
Kartice s pitanjima:                                                                        Kartice s odgovorima: 
 
1. Što je Bog stvorio u početku?                                                    1. Bog je u početku stvorio nebo i zemlju. 
2. Tko su bili stanovnici Edena?                                                    2. Stanovnici Edena su bili: biljke, životinje i ljudi. 
3. Što je Bog povjerio Adamu i Evi?                                             3. Bog je Adamu i Evi povjerio Zemlju i čitav svijet. 
4. Na čiju sliku je Bog stvorio čovjeka?                                        4. Bog  je stvorio čovjeka na svoju sliku. 
5. Kako se u dvije riječi naziva Božji zakon?                                5. Božji zakon su Deset Božjih zapovijedi. 
6.  Kako glasi Isusova zapovijed ljubavi?                                      6. Zapovijed ljubavi glasi: Što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima 
7.  Kako glasi prva Božja zapovijed?                                             7. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemoj imati drugih bogova uz mene. 
8.  O kome govori četvrta Božja zapovijed?                                  8. Četvrta Božja zapovijed govori o roditeljima. 
9.  Koji dan u tjednu je dan posvećen Bogu?                                 9. Dan posvećen Bogu je nedjelja. 
10. Koja zapovijed po redu govori o laži?                                     10. O laži govori 8. Božja zapovijed. 
11. Kako se zove čovjek koji je Isusa krstio?                                11. To je bio Ivan Krstitelj. 
12. Za vrijeme kojeg cara je učinjen popis svega svijeta?             12. To je bilo za vrijeme cara Augusta. 
13. Gdje se nalazi Jeruzalemski hram?                                          13. Jeruzalemski hram se nalazi u Jeruzalemu. 
14. U kojem gradu je Isus odrastao?                                              14. Isus je odrastao u Nazaretu.     


