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Saul jako król

POZIOMO
4. Król Saul był niecierpliwy i złożył _________________, którą mógł składać 

jedynie kapłan.
5. Samuel powiedział królowi Saulowi: - “ _____________________ lepsze jest niż 

ofiara.”
8. ________________, którzy byli wrogami Izraelitów zebrali wielką armię.

PIONOWO
1. Bóg rozkazał królowi Saulowi   __________  Amalekitów. Nic nie miało zostać 

przy życiu.
6. Ludzie z  _________________ byli szczęśliwi, że będą mieli króla.
2. Prorok ____________ powiedział królowi Saulowi, że postąpił niegodnie 

składając ofiarę.
7. Bóg zesłał potężną ___________ , aby ostrzec lud Izraelski przed 

nieposłuszeństwem Bogu.
3. Król Saul był nieposłuszny Bogu przez to, że ocalił życie ___________i króla 

Amalekitów.  

Uzupełnij 
krzyżówkę 
słowami, które 
pasują w zdaniach 
poniżej.
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  grupa wczesnoszkolna

 Dzielenie się zabawkami

 Kłamanie

 Kradzież 

 Mówienie prawdy

 Opiekowanie się innymi

 Ściąganie na klasówce

Król Saul był nieposłuszny Bogu. Był smutny, kiedy Samuel powiedział mu, że jego czyn nie podobał się Bogu.
Poniżej jest lista rzeczy, które możesz zrobić.

Pokoloruj  jeśli jest to rzecz, którą Bóg chce abyś robił 
bądź   jeśli jest to rzecz, która Bogu się nie podoba.

 Dzielenie się zabawkami Dzielenie się zabawkami
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Wydrukuj na
 kartonie.


