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Rozdział 10 - Ćwiczenia
Ćw. 1. Uzupełnij brakujące słowa w Jan. 10,1-6. Postaraj się bez korzystania z
podpowiedzi, ale w razie trudności pod spodem znajdziesz potrzebne wyrazy.

 

Ćw. 2 Rozwiąż rebus.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez …………………..……. do owczarni, lecz w inny

sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i …………………..……. . Kto zaś wchodzi przez

…………………..……., jest …………………..……. owiec. Temu …………………..……. otwiera i owce słuchają jego

głosu, i po …………………..……. woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie

przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od

niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę …………………..……. powiedział im Jezus, lecz oni nie

zrozumieli tego, co im mówił.

Brakujące wyrazy:

imieniu, drzwi, drzwi, pasterzem, zbójcą, przypowieść, odźwierny
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Ćw. 3. Rozwiąż krzyżówkę.

 

Po tym jak Żydzi chcieli Jezusa zabić, ten udał się za … , na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił. (w.
40)
Przyszli razem ze złodziejami do owiec przed Jezusem. (w.8)
Porywa owce i je rozprasza według Jezusa. (w.12)
Gdy Jezus powiedział Żydom, że jest Synem Bożym chcieli Go … (w.31)
Gdy Jezus powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem, niektórzy mówili, że ma … (w.20)
Po czym owce rozpoznają odźwiernego? (w.4)
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, … i wytracać. (w.10)

Pionowo:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poziomo:
8.Gdzie Jezus się przechadzał w czasie uroczystości poświęcenia świątyni, kiedy Żydzi przyszli do
Niego i zaczęli zadawać mu pytania? (w.23)
9.Jaka była pora roku w czasie uroczystości poświęcenia świątyni, kiedy Żydzi przyszli do Niego i
zaczęli zadawać mu pytania? (w.22)
10.O co oskarżali Żydzi Jezusa i za co chcieli go zabić w czasie uroczystości poświęcenia świątyni?
(w.33)
11.Z nim Jezus jest jednością. (w.30)
12.Kto w przeciwieństwie do pasterza porzuca owce w razie zagrożenia? (w.12)
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Rozdział 11 - Ćwiczenia
Ćw. 1. Rozwiąż krzyżówkę.
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Ćw. 1. Rozwiąż krzyżówkę.
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Ćw. 2. Wykreśl podane słowa w wykreślance

 



6. Dlaczego Pascha była ważnym Żydowskim świętem? Odpowiedź: ...........................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Rozdział 12 - Ćwiczenia

Ćw. 1 Uzupełnij mapę myśli.

Użyła jej (kto?)

Tyle jej użyto (ile?)

Była wykonana z (z czego?)

Była tania czy droga? 
Miała jakieś dodatki czy była

czysta?

Czy była wonna? Posłużyła do namaszczenia (czego?)

Według Judasza była warta (ile?) Była chowana na okazję (jaką wg Jezusa?)

Ćw. 2 Wyjaśnij w jaki sposób poniższe przedmioty łączą się z historią z tego
rozdziału. 

Ćw. 3. Z użyciem różnych źródeł poszukaj odpowiedzi na poniższe pytania
Z czego składał się olejek nardowy i do czego był stosowany? Odpowiedź: ..........................................
......................................................................................................................................................................................

1.

2. Ile wynosił funt? Odpowiedź: ..............................................................................................................................

3. Co oznaczał przydomek Iskariota? Odpowiedź: .............................................................................................

4. Co oznacza "Hosanna"? Odpowiedź: .................................................................................................................

5. Gdzie w Księdze Izajasza znajdują się proroctwa o Jezusie? Odpowiedź: ................................................
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