
 
Levelező Klub
 

A piros kiskocsi 
 
Tomi     és Évi      a domb

tetejére húzták a piros kiskocsi
           . Beültek a       -ba, é
elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen
gurultak ám! Aztán reccs, bumm
Egy kőnek ütköztek, és nagyo
hemperegtek a fűben.  

- Ó! - mondta      . - Nézd! Eltörö
- Nagyapa     meg tudja javítani?
- Szerintem igen - mondta      . 
     és      nagyapához vitték a kis
- Meg tudom javítani - szólt meg
 hamar elkészítette az új faalkatr

                                                           
  SZÜLŐKNEK: Többször olvassuk fel a gyereknek ezeket a leckéket! Első alkalom
helyébe a megfelelő szavakat. Aztán álljunk meg minden kép után, hogy a gyerek m
nagyon szeretik.  
Tomi és Évi 1. sorozat 
1. lecke 
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 - kérdezte     . 

kocsit.  
nyugtatóan .
észeket.  
mal mi helyettesítsük be a képe
ondhassa ki a szót. A gyerekek
k 
 ezt 



- Jaj, de jó! Kész van! 
Kész van! - ujjongtak a 
gyerekek. Nagyon örül-
tek. 

- Igen, kész van, de le 
kell festenünk a kocsi új 
részeit. - mondta    . Fogott egy doboz festéket, 
néhány ecsetet, és odaadta a gyerekeknek.    és 
      hamar lefestették pirosra a            -t.  

- Olyan, mintha új lenne! - ujjongott      . 
- Köszönjük,   nagyapa,   köszönjük!   Neked 

köszönhetjük az egészet! - mondta       . 
- Nem, - mondta    - a   faanyagot   nem  én 

készítettem, azt a fák adták.  
- Én   tudom,   kinek   köszönhetjük a fákat - 

mondta      . - Istennek.  
-           készített 

mindent. - mondta  
    . - Először   
megteremtette az 
eget és a földet. A 
Biblia   azt 
mondja: „Kezdet-

ben teremtette            az eget és a földet.” Ezek 
után      széppé kezdte tenni a Földet. Ő 
teremtette a dombokat és a hegyeket. Ő terem-
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tette a tengereket, a 
tavakat és a folyókat. 
Gyönyörű fákat és 
virágokat alkotott. Isten 
teremtette a sokféle 
madarat, a tengeri állatokat, a tengeri csillagtól a 
bálnáig.  

Aztán     szárazföldi állatokat teremtett: 
lovakat, teheneket, elefántokat, oroszlánokat,  
kutyákat, macskákat. Isten teremtette az összes 
élő állatot.  

            látta, hogy min-
den, amit teremtett, 
nagyon jó.  
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- Miért teremtette 
              ezeket a dolgokat? 
- kérdezte      .  

- Azért - magyarázta  
     , mert egy különleges 
valakinek akart otthont ké-
szíteni. - Tudjátok, kinek?  

A két gyerek elgondol-
kozott egy pillanatra. 

- Ó, én tudom! - kiáltott fel   . - Az első 
embernek! 



- Úgy van - helyeselt     . -             az első em-
bert Ádámnak hívta.            feleséget is teremtett 
Ádámnak, akit Évának hívtak.  

           különbözőnek teremtette őket az 
állatoktól.             úgy alkotta meg Ádámot és 
Évát, hogy a szívükben élhessen. 

- Miért teremtett            embert? - kérdezte     . 
-        azért teremtett embert, hogy szeret-

hessék őt és, hogy ő is szerethesse őket. - 
mondta      .-             nagyon szeret titeket, és azt 
szeretné, ha ti is szeretnétek őt.  

- Örülök, hogy        ilyen szép világot te-
remtett, - mondta    , - és tudom, hogy Ő szeret 
engem.  

- Én is! - lelkendezett        . 
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Mit gondolsz, mit 

szeret            a legjob-
ban azok közül, amiket 
teremtett? Az embere-
ket!            szeret té-
ged!  
              teremtett té-
ged, és nagyon 
különleges vagy 
számára. A      azt 
mondja, hogy mindig 
szeretett téged. Tudja a 
nevedet. Tudja, hogy 
nézel ki. Mindent tud 
rólad.  

Ne feledd,      a 
szeret téged és azt 
szeretné, ha te is 
szeretnéd Őt. 
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Tanuld meg ezt a verset kívülről! 

Arany-
mondás 

 

ter
az

 

Szeretnél több 
rténetet kapni Tomiról és 
iről a Levelező Klubtól? 
indössze annyit kell 
nned, hogy kitöltöd ezt a 
rdőívet, és visszaküldöd 
künk. Elküldjük neked a 
vetkező izgalmas 
rténetet. Ha hét leckét 
végzel ebből a 
rozatból, egy szép 
levelet küldünk neked, 
in rajta lesz a neved! 
„Kezdetben 
emtette Isten 
 mennyet és a 
földet.” 

1Mózes 1,1
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Színezd ki Isten teremtményeit!  
 

 
Küldd vissza a kérdőívet még ma, hogy elküldhessük 

neked a következő izgalmas történetet! 
 

Szólj a barátaidnak is a Levelező 
Klubról! Örömmel küldünk nekik is 
ingyenes leckéket.  

 
EZT AZ OLDALT TARTSD MEG, NEM KELL 

VISSZAKÜLDENED! 
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Kérdőív Tomi és Évi 1. sorozat, 1. lecke 

 

1. A faanyag

 

 

fű   
 

2. Minden d
                    t

 
3. Szerinted

Embereke
 

4. Szeret tég
IGEN 
 
Nyomtatott 
NEVED 
IRÁNYÍTÓ
UTCA, HÁ
 éves va
Megtanultad
 
Ha tudsz va
címüket és az
NÉV: 
IRÁNYÍTÓ
UTCA, HÁ
FONTOS! V
következő lec
Példa:
ot a 
adja.  

olgot 
eremtett  

 melyiket
t   

ed Isten?
NEM  

nagybetűve
  

SZÁM  
ZSZÁM  
gyok.   
 az aranym

lakit, aki sz
 életkorukat:
  

SZÁM  
ZSZÁM  
issza kell k
két.  
Mije volt Tominak és Évinek? 

 
Egy fehér autó  Egy piros kiskocsi
Karikázd be a helyes választ!
 a fák   adják 

 emberek                 készítettek 

 szereti Isten jobban? 
 Virágokat 

  Szereted Istent? 
 IGEN  NEM 

l töltsd ki! 
      
VÁROS     
      
.év  hó  napján születtem. 

ondást?   

eretné ezeket a leckéket kapni, írd ide a nevüket, 
 (Ha többen is kérnék, egy üres lapra írd az adataikat) 

   KOR:   
VÁROS     
      

üldened nekünk ezt az oldalt, hogy megkaphasd a 
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