
 

 

Klasa IV a 

Data 20.03.2020 r. 

Termin wykonania : do 26.03.2020 r. 

 

Zapisz w zeszycie do religii temat: Boża opieka . 

Rozwiąż krzyżówkę  w zeszycie poprzez wypisanie odpowiedzi na pytania oraz 

hasło . 

Jeżeli będzie ci łatwiej przerysuj, a jeśli masz możliwość wydrukowania to 

wklej krzyżówkę i uzupełnij ją.  

Pomocą podręcznik - dział V temat 23-27. 
 

Rozwiąż krzyżówkę.  
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1. Jego krew ocaliła Izraelitów od śmierci.  
2. Po śmierci pierworodnych pozwolił Izraelitom opuścić Egipt.  
3. Skierowanie na niego wzroku ocalało ukąszonego od śmierci.  
4. Chleb, którym Bóg karmił Izraelitów podczas wędrówki.  
5. Wyprowadził Izraelitów z niewoli.  
6. Przez nią wędrowali Izraelici do Ziemi Obiecanej.  
7. Postawa Izraelitów, która stała się przyczyną zesłania przez Boga 

jadowitych węży.  
8. Jego śmierć jest ocaleniem dla nas wszystkich.  
9. Nazwa krainy, do której wędrowali Izraelici.  
10. Chleb, który daje życie wieczne. 

 

Uwaga. Pamiętajcie, że jesteśmy w okresie Wielkie Postu. 

 
Pragnę Was zaprosić do uczestniczenia w projekcie „ Razem przepisujemy 

Biblię”. W tym trudnym czasie szukajmy nadziei i pocieszenia w Słowie 

Bożym. Stąd zachęcam każdego z Was do udziału w tym projekcie. Uczeń, 



który zgłosi się do udziału w projekcie , odręcznie przepisuje tekst Pisma 

Świętego – cały wyznaczony rozdział - na białą kartkę papieru formatu A4  

( czysta kartka bez kratek i linii). Obowiązuje tekst z Biblii Tysiąclecia 

www.biblia.deon.pl . 

Zgłoszony uczestnik przed przepisywaniem czyta cały rozdział, który ma 

przepisać ( można uroczyście w domu z najbliższymi) . Zgłoszenia proszę 

przesyłać na skrzynkę mailową religiadk@gmail.com  do piątku 27.03.2020 r. 

Uczniowie będą przepisywać wyznaczone fragmenty Biblii do 28.04.2020 r. 

Kartki z fragmentami Pisma Świętego zostaną przesłane do Wydziału 

Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu. 

Każdy uczeń otrzyma certyfikat udziału w projekcie. 

Wszystkie rozdziały Biblii zostaną złożone w jedną księgę i oprawione przez 

wydawnictwo i introligatora. Wstęp do Pisma Świętego zostanie opatrzony 

słowami Biskupa Opolskiego.  

Podczas wydarzenia ogólnodiecezjalnego z udziałem Biskupa Opolskiego 

zostanie podsumowany projekt „ Razem przepisujemy Biblię”, a Księga 

będzie użyta podczas uroczystej procesji i w Liturgii Słowa. 

Czekam na Wasze zgłoszenia. 

Pozdrawiam. 

       p. Danuta Kędzior 

 

http://www.biblia.deon.pl/

