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„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a .............................................                    ,

pomiędzy...............................................................

a .....................................................      .: ono ..........................  ............................           ,

a ty ..............................       ................................ ..........                  ..”.

(Rdz 3, 15)

Protoewangelia 
– Bóg zapowiada Zbawiciela

1. Korzystając z podręcznika, uzupełnij tekst:

2. Wyjaśnij pojęcie „Protoewangelia”

Protoewangelia to

3. Wyjaśnij znaczenie Protoewangelii:

OBRAZ

niewiasta

potomstwo niewiasty

potomstwo węża

zmiażdżyć głowę

ugodzić w piętę

ZAPOWIEDŹ
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Tak bowiem     umiłował świat, że    
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego           ,
nie zginął, ale miał życie                 .
 (J 3,16)

Protoewangelia 
– Bóg zapowiada Zbawiciela

3. Wklej zdjęcie z chrztu świętego.

Dnia              Bóg uczynił mnie swoim dzieckiem.

4. Uzupełnij cytat.
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Grzech niszczy przyjaźń i szczęście

1. Rozwiąż działania matematyczne i ułóż wyniki od najmniejszego do największego.   
    Odczytaj litery, a dowiesz się jaki grzech doprowadził Kaina do zabicia brata.

2. Odnajdź litery ukryte na rysunku i odpowiednio je ułóż, a dowiesz się, jakiego   
    czynu dopuścił się Kain.
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Grzech niszczy przyjaźń i szczęście

[...] Dlaczego jesteś         i dlaczego twarz twoja jest 
    ? Przecież gdybyś postępował      , 
miałbyś twarz               .
 (Rdz 4,6-7a)

3. Ułóż odpowiednio bloki kamienne z literami, a czytając od góry dowiesz się, jaki  
    grzech popełnili ludzie budujący wieżę Babel.

4. Uzupełnij cytat.
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Noe, potop i tęcza

1. Zwijając nitkę, odczytaj hasło:

2. Przeskakując co trzy pola, odczytaj wiadomość!
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Ja zawieram                         z wami  i z waszym 
                       , które po was będzie [...].
 (Rdz 9,9)

3. Narysuj tęczę i napisz czego jest symbolem.

4. Uzupełnij cytat.
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Sakramenty święte 
w walce z grzechem

1. W puste kręgi wpisz nazwy grzechów głównych, a następnie podaj ich przykłady.

2. Jakich łask udziela nam Jezus poprzez sakramenty? Połącz odpowiednio koło   
    ratunkowe z chmurką.
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3. Rozwiąż rebus:

W tym                         się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego   

                                 na świat, byśmy     

mieli dzięki Niemu.
 (1 J 4,9)

4. Uzupełnij cytat.

Ż=Z L=S  K=T SL
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Rozbity obraz Boga

1. Grzech zniszczył ją między Bogiem a człowiekiem.
2. Polegał na nim grzech pierworodny.
3. Przeciwnik Boga to…
4. Jest skutkiem zazdrości – przeciwieństwo radości.
5. Posłużył się nią diabeł, namawiając Adama i Ewę do grzechu.
6. Grzesząc, okazujemy Bogu jego brak.
7. Doprowadziła Kaina do bratobójstwa.
8. Jego znakiem była tęcza.
9. Pierwsza Dobra Nowina o zbawieniu.
10. Był karą za grzechy ludzi.
11. Wieża „pomieszanych języków”.
12. Łaska, która jest darem Boga dla człowieka.
13. Przez nie Bóg ratuje człowieka od zła i grzechu.

1. Rozwiąż krzyżówkę. Z czym kojarzą ci się słowa hasła?
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 [...]                 jest                     .
 (1 J 4,16)

2. Uzupełnij cytat.
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Boży plan zbawienia człowieka

1. Na osi czasu zaznacz najważniejsze wydarzenia zbawcze i osoby, dzięki którym   
    Bóg realizował swój plan zbawienia.
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Zamiar     trwa na wieki:

    Jego serca – z pokolenia na pokolenie.

 (Ps 33,11)

2. Rozwiąż łamigłówkę, aby dowiedzieć się, jakie wydarzenia stanowią centrum 
    historii zbawienia.

3. Uzupełnij tekst:

Kiedy Pan Bóg ……………                   człowieka, chciał, aby był ……………. 

i żył z Bogiem w ……                      ………. . Przez ……………..                     człowiek 

odrzucił Boga. Bóg, w swej miłości i mądrości, przygotował ……….. 

ratowania ludzi od grzechu i prowadzenia ich do ………………. .                            . 

Ten Boży plan nazywamy ………………… ……………………                              …..

4. Uzupełnij cytat.
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Bóg wybiera Abrahama 
i daje obietnice – Naród Wybrany

1. Na podstawie podręcznika uzupełnij tabelę.

2. Rozszyfruj zapisaną wiadomość.

Bóg rzekł: Postawa Abrahama
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3. Odczytaj ukryte imię i jego znaczenie.

Uczynię bowiem z ciebie                                                      , 
będę ci         i twoje imię rozsławię [...].

(Rdz 12,2a)

4. Uzupełnij cytat.
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Abraham, Izaak, Jakub

1. Z czym kojarzy ci się słowo „wybierać”? Zapisz swoje skojarzenia.

2. O czym chciał przekonać się Bóg wystawiając Abrahama na najcięższą próbę?    
    Dowiesz się idąc ścieżką labiryntu.

wybierać
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    więc nie zależy od tego, kto go chce [...], ale od  
        , który okazuje      .
 (Rz 9,16)

3. Drzewo genealogiczne Narodu Wybranego. Dopisz brakujące imiona (pomoże Ci  
    1 Krn 2,1-2).

4. Uzupełnij cytat.
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Bóg opiekuje się ludem
– dzieje Józefa

1. Przeskakując co cztery pola, dowiesz się, czym jest Opatrzność Boża.

2. Wykonaj dzielenie. Wyniki uporządkuj od najmniejszego, do największego. 
    Wyrazy czytane w tej kolejności powiedzą ci, czego uczą nas dzieje Józefa.

Opatrzność Boża
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Wy niegdyś    zło przeciwko mnie. Bóg jednak 
zamierzył to jako               , żeby     to, co 
jest dzisiaj, żeby przeżył wielki naród. (Rdz 50,20)

Bóg opiekuje się ludem
– dzieje Józefa

3. Uzupełnij cytat.
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W niewoli egipskiej

1. Co oznacza imię Mojżesz? Rozwiąż rozsypankę literową.

2. Ułóż rozsypankę wyrazową, a poznasz fragment Ewangelii św. Jana.

Cytat: 

           (J 8,34)
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[...] kto                 grzech, jest      grzechu. 
(J 8,34)

3. Co nas zniewala i jaki jest sposób, by się wyzwolić z tej niewoli? Na podstawie   
    podręcznika (s. 172) uzupełnij tabelę.

4. Uzupełnij cytat.

Jakie skłonności prowadzą 
do grzechu

Co wyzwala ze złych skłonności i 
grzechu?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Płonący krzew i Mojżesz

1. Rozwiąż krzyżówkę.

1.  Jego imię znaczy „wyjęty  
     z wody”.
2.  Sprzedany przez braci do Egiptu.
3.  Mojżesz uciekł na nią przed     
     zemstą faraona.
4.  O co wytrwale modlił się Naród 
     Wybrany do Boga?
5.  Kraj, którym rządzili faraonowie.
6.  Jak miała na imię siostra        
     Mojżesza?
7.  Płonął, ale nie spalał się.
8.  Kim został Mojżesz po ucieczce 
     z Egiptu?
9.  Może być Ararat lub Synaj?
10. Imię żony Mojżesza.
11. Przedmiot, w którym matka    
      ukryła małego Mojżesza.
12. Jak miał na imię teść Mojżesza?
13. Przeciwieństwo wolności.
14. Jakie obuwie musiał zdjąć         
      Mojżesz, by zbliżyć się do krzewu?
15. Urzędnik faraona, który kupił   
      Józefa.
16. Góra, u podnóża której Bóg   
      objawił się Mojżeszowi.
17. Najmłodszy syn Jakuba.
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[...]    , który                            .
(Wj 3,14)

2. Na poniższym rysunku ukryte jest imię Boga. Pokoloruj rysunek tak, by imię  
     Boga „płonęło”. Wskazówkę, która pomoże Ci odszukać na tym rysunku imię Boga,  
    znajdziesz w podręczniku na str. 108.

4. Uzupełnij cytat.


