
RELIGIÓ 3r

Hola, nins i nines de tercer. Com estau?

Vos propòs unes activitats de repàs i  reforç del  que hem
treballat aquest curs.

Alguns  ja  m’han  enviat  les  feines  que  havia  proposat
anteriorment, però n’hi ha alguns que no m’han enviat res.

Serviran per pujar nota.

Me les podeu enviar al meu correu electrònic:

jnadal2@educaib.eu

Si voleu, podeu anar enviant-me les activitats a mesura que
les faceu. No importa esperar en haver-les acabades totes.

Una abraçada!!!
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Religió 3r

ACTIVITATS DE REPÀS I REFORÇ

LA CREACIÓ, EL REGAL DE DÉU

1. Relaciona per formar frases.

L'origen i el creador de l'univers regala la creació a les persones

Pel seu gran amor, Déu són dons de Déu

Déu és present és Déu.

La família, els amics i la naturalesa tenint cura de les persones i la natura.

Els cristians donen gràcies a Déu a la natura i dins nostre

Els cristians han de col·laborar amb Déu pels dons de la seva vida diària.

2. Llegeix aquest relat de la creació del món i després contesta les preguntes.

Al principi, Déu va crear el cel i la terra. 

Llavors Déu va modelar l'home amb pols de la terra,  i  va infondre l'alè de vida, i
l'home es convertí en un ser viu.

Després el Senyor-Déu plantà un jardí a l'Edèn i va fer néixer de la terra fèrtil tota
casta d'arbres que fan goig de veure i donen fruits saborosos. Al mig del jardí hi va
fer néixer l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. Déu va prendre
l'home i el va posar al jardí perquè el conràs i el guardàs. I li va dir: -“Pots menjar dels
fruits  de  tots  els  arbres  del  jardí.  Però  no  mengis  del  fruit  de  l'arbre  del
coneixement del bé i del mal, perquè el dia que en mengis, ten per cert que moriràs.”

Llavors Déu es digué: -“No és bo que l'home estigui tot sol. Li faré una ajuda que li
faci costat.” I va modelar amb terra tots els animals salvatges i tots els ocells, i els va
presentar a l'home; però Adam no va trobar una ajuda que li fes costat.

Llavors el Senyor-Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan quedà adormit,
prengué una de les seves costelles. De la costella, Déu va fer-ne la dona, i la presentà
a l'home i Adam exclamà: - “Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva
carn!”. El nom de la dona va ser Eva.

Amb aquest relat del llibre del Gènesi, que no em d’entendre al peu de la lletra, la Bíblia
ensenya que Déu ens regala un paradís a la terra i n'hem de tenir cura. I que l'home i la dona,
que han estat creats com a iguals han de practicar el bé i evitar el mal per a ser feliços.
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a) Què és el primer que Déu va crear? ......................................................................................

b) On va posar l'home, Déu? .....................................................................................................

c) Què li va prohibir? ................................................................................................................

d) Què va crear Déu perquè l'home no estigués tot sol?  ..........................................................

e) En quin llibre de la Bíblia hi ha el relat de la Creació? .........................................................

f) Què vol Déu que facin les persones amb la Creació? ...........................................................

g) Què ensenya la Bíblia sobre l'home i la dona? .....................................................................

....................................................................................................................................................
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DÉU SALVA EL POBLE D'ISRAEL

3. Completa amb les paraules de la taula

1 2 3 4 5

A Canaan Moisès aliança Isaac Sinaí

B manaments esclavitud Abraham Moisès Egipte

C Jacob esclaus cura profetes Josep

-Els patriarques del poble d'Israel van ser: (B3) ..................................., (A4) .................................... ,

(C1) ................................... i (C5) ............................... .

-Després  dels  patriarques,  Déu va continuar  ajudant  el  poble d'Israel,  especialment  a  través  de

(A2) .......................................... i els (C4) ........................................ .

-En temps dels patriarques, el poble d'Israel va viure a (A1) ............................. .

-En temps del patriarca Josep, els israelites van anar a (B5) ............................... . Allà hi van viure

molts d'anys i es van convertir en un poble molt nombrós. En faraó en va tenir por i els va fer

(C2) ............................. .

Déu va veure el patiment del seu poble i va elegir (B4) ..................................... per alliberar-lo de l'

(B2)............................................. .

-Moisès,  després  de  sortir  d'Egipte  amb  els  israelites,  els  va  guiar  fins  al  desert  del  (A5)

........................, on varen viure quaranta anys.

-Déu  va  fer  una  (A3)..................................................  amb  Moisès  i  li  va  donar  els  deu

(B1)  ............................................................ .

-Durant els quaranta anys que els israelites varen viure al desert, Déu els va acompanyar i en

va tenir (C3).................................. de dia i de nit.
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EL NAIXEMENT DE JESÚS

4.- Llegeix el relat del naixement de Jesús que es narra a l’evangeli segon Lluc i cerca a
la sopa de lletres les 15 paraules subratllades.

Josep i  Maria vivien  a  Natzaret.  Maria  esperava  el  naixement del  seu fill  Jesús,
concebut per obra de l'Esperit Sant.

Llavors, l'emperador romà va ordenar que tots els jueus s'empadronassin.

Per  empadronar-se, Maria i  Josep hagueren de viatjar a  Betlem, el poble on havia
nascut Josep.

Quan varen ser-hi cercaren una posada per dormir, però no en trobaren cap. Pertot
era ple. Només varen trobar un estable als afores de Betlem. 

Maria es va posar de part i  Jesús va néixer en aquell lloc. Maria el va faixar amb
bolquers i el posà en una menjadora.

En aquella  mateixa contrada hi  havia  uns  pastors que vivien  al  ras amb les  seves
guardes. Un  àngel del Senyor se'ls va presentar i els va anunciar una gran notícia:
«Avui, a Betlem, us ha nascut el salvador, que és el Messies, el Senyor».

Els pastors anaren cap a Betlem de pressa i trobaren el Bon Jesús. El varen adorar i
després se'n tornaren glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit.

Tothom que ho sentia quedava meravellat.

J O S E P X A I B E T L E M P

E A Q W E R T Y U I O P L A A

S N N A I X E M E N T E K D S

U G A E M E S S I E S F J O T

S E T D S A L V A D O R H R O

U L Z C G E M P A D R O N A R

J M A R I A A S D V B Y A R S

N B R U I O M E N J A D O R A

X C E M P E R A D O R D F G H

E S T A B L E S A D F E I K O

PER NADAL CELEBRAM EL
NAIXEMENT DE JESÚS
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LA VIDA DE JESÚS

5. Uneix amb fletxes per formar frases sobre la missió de Jesús.

Als trenta anys, Jesús fou batiat ● ● el missatge d'amor i salvació de Déu.

Després de batiar-se, Jesús ● ● estimar i fer el bé als altres.

Viatjà per Israel per ensenyar ● ● per Joan Baptista al riu Jordà.

Perquè l'ajudassin en la missió ● ● la misericòrdia del seu Pare Déu.

Jesús va dedicar la seva vida a ● ● va començar la seva vida pública..

Els seus miracles revelen l'amor i ● ● va escollir els dotze apòstols.

6.  Jesús  va  contar  la  paràbola  del  bon  samarità per  ensenyar  com  s'ha
d'estimar i fer el bé als altres. Llegeix-la i acoloreix les vinyetes.

Un home que viatjava de Jerusalem a 
Jericó va caure en mans d'uns bandolers.

Els lladres el despullaren, l'apallissaren i 
el varen deixar mig mort a la vorera del 
camí.

Un sacerdot jueu va passar per allà. En
veure l'home malferit, va pensar que una
llei jueva prohibia als sacerdots que
havien de treballar al temple tocar les
moribunds. Per no incomplir aquesta
norma, va passar de llarg per l'altra
banda,

Després va passar un levita, que era un
encarregat del culte en el temple de
Jerusalem, Com que no volia fer tard al temple, també va passar de llarg.
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Finalment va passar un samarità. Quan 
va veure l'home ferit, se'n va compadir, 
s'hi acostà i li va curar les ferides. 

Després el va pujar al seu ase, el va dur 
a l'hostal i se'n va ocupar.

L'endemà, abans d'anar-se'n, el samarità va donar doblers a l'hostaler perquè 
tengués cura de l'home malferit fins que es posàs bo.
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