
  Prace należy zrobić  do dnia 06.05.20r. Zadnia z Kart Pracy proszę przesłać 

na podany wcześniej adres e- mail (sp13ereligia@gmail.com) 

 

Temat: Słowo Boże 
1. Poproś Jezusa o pomoc w czytaniu i rozumieniu Pisma Św. - Ojcze Nasz 

2. Na podstawie podręcznika s . 114 – Bóg poucza i działa przez słowo, okreś jaka jest rola 

Słowa Bożego 

3. Wykonaj zadanie 1 z Kart Pracy s.75 

4. Przeczytaj teksty Pisma Św. znajdujące się w podręczniku s. 114-115 oraz tekst Słowo 

wypełniło się w Jezusie Chrystusie  i ustal związek słowa Boga z Jezusem 

5. Na podstawie tekstu z podręcznika s. 114 –115 – Bóg przemawia do nas przez Syna ustal: 

 Czego pragnie Bóg dla nas przez Swoje Słowo? 

 Co jest naszą odpowiedzią na Słowo Boga? 

6. Wykonaj zadanie 2 z Kart Pracy s. 76 

 

 

Prace należy zrobić w Kartach Pracy do dnia 08.05.20r.  

Temat: Jak odszukać w Piśmie Św. cytowny na katechezie  tekst? 

 Poproś Ducha Św. O zachętę do czytania Pisma Św.  

 Przypomnij sobie zostatniej lekcji dlaczego warto poznawać słowo Boga 

https://www.youtube.com/watch?v=FWSOe4MA7iI 

 Poznaj kilka ciekawostek o biblii 

https://www.youtube.com/watch?v=Afn_eO1yIYA  

 Poznaj informacje o sigli 

Tzw. sigla (skróty nazw ksiąg z numerami rozdziałów i wersetów) 

Pismo Święte jest zestawem wielu oddzielnych ksiąg, 
każda z nich ma swój symboliczny skrót, np. Ewangelia 
według św. Mateusza ma symbol „Mt”. Wyjaśnienie 
skrótowych symboli poszczególnych ksiąg Pisma 
Świętego można znaleźć na samym początku Pisma 
Świętego albo w jego spisie treści. Zamieszczono je  

aby  umożliwić podzielenie się z kimś cytatem biblijnym, nie zależnie od tego w jakim 
egzemplarzu będzie ten ktoś go szukał. Dlatego musimy przede wszystkim podać nazwę 
księgi albo raczej jej kilkuliterowy skrót. 
 

Siglum biblijne jest to zapis skrótowy odsyłający nas do 
konkretnego fragmentu Pisma Świętego, czyli określający 
symbol księgi, numer rozdziału i numery wersetów.  

 Postaraj się zapamiętać jak szukać cytatu według podanej sigli 

https://www.youtube.com/watch?v=js2yn0ej1gY  

 Odszukaj w swoim Piśmie Św.( jeśli go nie masz, możesz 

poszukać go przy pomocy takich stron jak: twojabiblia.pl, 

biblijni.pl, biblia.deon.pl): 

Flp 4, 6-7  

1 P 5, 7  

J13,34-35  

Mt11,28  
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