


VÍZSZINTES
1. A föld légkörének bármilyen komolyabb

zavara.

7. Senki sem ismerheti meg Istent teljesen. Ő ...

8.  A kutyák, az oroszlánok és a tarajos sülök is ...

9. Isten képes ... mozdítani a te életedben is.

10. Isten csodálatos és ... teremtménye vagy.

Vertical
1. Elephants, dogs, lions, and porcupines all do this.
4. A planet outside our solar system that orbits around
another star is called an ___________.
7. You and I can never learn everything there is to
know about God. He’s ____________.
8. The Earth is a giant what?

Horizontal
2. Lake Retba in Senegal isn’t blue, it’s this bright
color.
3. In the Southern Hemisphere, cyclones spin this
direction.
5. A _________ is any serious disturbance in the 
Earth’s atmosphere.
6. You are wonderfully and ___________ made by 
God.
8. God can move _________ in your life
9. Humans do this every 2 to 10 seconds, for one-
tenth of a second.
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FÜGGŐLEGES

3.  2-10 másodpercenként csinálod, mintegy tized
másodpercig.

6.    

A Föld valójában egy hatalmas ...

Egy Naprendszeren kívüli bolygó, amely úgy kering 
egy csillag körül, ahogyan a Föld a Nap körül.

VÉGTELEN • VIHAR • CSUKLANAK • MÁGNES • HEGYEKET          
RÓZSASZÍN • ÉRTÉKES • PISLOGSZ • EXOBOLYGÓ • MEGEGYEZŐszó-tár

kEresztrejtvény

4.   

5.    

A déli félgömbön a ciklonok az óramutató 
járásával ... irányba forognak.

A szenegáli Retba-tó nem kék színű, hanem ragyogó ...2.   



űrbéli kincsek
Kutasd át a galaxist és találd meg a hiányzó szavakat!

Válaszok: 1. csendesedjen  2. porzófa  3. fényév  4. ózonréteg  5. rózsaszínű  6. cenote  7. bátorságot  8.tengeri darázs  9. körülölel  10. bogáncslepke  
11. szurikátákat  12. elefánt

1. Jézus egyszer azt mondta a viharnak,
hogy __________ és némuljon el.

2. A _______ kérge szúrós tövisekkel
borított. A fa nedvét mérgezett hegyű
dárdák készítésére is használták.

3. A _______ a fény által egy év alatt
megtett távolság - közel 10 billió
kilométer!

4. Ahogy az ________ körülveszi a
Földet, úgy ölel körül és védelmez
téged Jézus jósága.

5. A vízilovaknak _______  az
izzadsága!

6. A _________  egy különleges
víznyelő.

7. Uram, kérlek adj _______,
hogy a hitemet „mozgásba   
hozzam” érted.

8. A világ egyik leghalálosabb állata a 
_________ nevű kockamedúza.

9. Isten ígéretét adja, hogy ________ 
védelmének buborékával.

10. A ________ Észak-Afrikától 
Izlandig repül vándorlása során.

11. Isten a __________ összjátékra 
teremtette.

12. Az __________ a legnagyobb 
szárazföldi emlősállat.
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Start

Merülj le a labirintuson 
keresztül egészen az

óceán fenekéig

cél



cél

Start

Menj az orrod után a labirintusban, és

jutalmad egy csont!



1. hurrikán
2. csillag
3. Tejút
4. dorombol
5. villámlás
6. űrtávcső
7. hangyász

8. holdszivárvány
9. Teremtő
10. ígéret
11. rozsda
12. leírhatatlan
13. ködfürdő
14. tudomány

15. pók
16. hatalmas
17. lenyűgöző
18. örvény
19. denevér
20. csodálat

Találd meg az alábbi szavakat a fenti dobozban!
A szavak elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen, sőt átlósan is!
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