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Witajcie Dzieci !


Ferie to dla Was czas zasłużonego odpoczynku i domyślam się, że powrót 
do nauki i codziennych obowiązków bywa trudny.


Czy jest jednak coś lepszego od poznawania naszego Pana ?


Chciałbym zaprosić Was do kolejnego cyklu lekcji o naszym Bogu, który 
sprawia że pomimo różnych okoliczności jesteśmy w stanie radować się i 
być szczęśliwi.


Dzisiaj przeczytamy fragment z Ewangelii św. Jana, rozdział 21. 

Zanim zaczniemy studiować Słowo Boże, mam dla Was dwa zadania na 
rozgrzewkę.  

Zadanie 1. 

Potrzebujemy : 1 kartkę formatu A5, zręczne dłonie, odrobinę wyobraźni


Zadanie polega na złożeniu kartki A5 w sposób, który pozwoli uzyskać 
kształt okrętu wodnego z dwoma kominami parowymi (przykład 
prawdziwego statku na zdjęciu) - proste prawda ?;)


Czas start - macie na to zadanie 5-10 minut - przykładowe rozwiązanie znajdziecie na 
ostatniej stronie opracowania. Spróbujcie najpierw rozwiązać samodzielnie.




Zadanie 1’’ 

Połącz kwadraty 5 liniami bez oderwania ołówka od kartki i bez używania 
podwójnej linii.




Czas start - 5 minut 

Podejrzewam, że zaraz po odczytaniu tych zadań, przez Wasze głowy 
przewinęła się jedna myśl :  „Przecież to niemożliwe !”


Miewamy takie myśli również w trudniejszych sytuacjach w naszym życiu. 


Dzisiaj poznamy historię Piotra, który otrzymał od Pana 
Jezusa trudne zadanie do wykonania. 

Przeczytajmy wspólnie fragment ew.Jana 21:1-25. 

Po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, uczniowie wydają się być 
zagubieni i nie wiedzą co dokładnie mają robić. Spotykają się na brzegu 
Morza Tyberiadzkiego (inaczej nazywane : Jezioro Galilejskie) i zaczynają 
łowić ryby. Po nieudanym połowie, uczniowie spotykają Pana Jezusa, 
którego na początku nie poznają (był wczesny ranek, być może było jeszcze 
ciemno). Kiedy Pan Jezus zapytał ich czy mają co zjeść, odpowiadają że nie. 
Podpowiada im, żeby zarzucić sieć z prawej strony łodzi. Tym razem połów 
jest bardzo udany, w sieci jest mnóstwo ryb. Dodatkowo Jan mówi do Piotra 
„to jest Pan” po czym Piotr ubiera się i rzuca do wody płynąc na spotkanie 
Pana Jezusa. Kiedy wszyscy docierają na ląd, widzą że przygotowane jest 
już ognisko i piecze się na nim ryba i chleb. Po wspólnym posiłku Pan Jezus 
zaprasza Piotra na rozmowę (werset 15).




Zadanie 2. 
Na podstawie wersetów 15-19, zastanów się, jaki był cel rozmowy Pana 
Jezusa z Piotrem. Wypisz na kartce swoje przemyślenia, a następnie 
wybierz 1 główną myśl. 

W czasie szczerej rozmowy Piotra z Panem Jezusem, Piotr w zdecydowany 
sposób oznajmia Panu Jezusowi swoją miłość. Pan Jezus powierza mu 
bardzo odpowiedzialne zadanie, które Piotr miał realizować przez całe swoje 
życie. Bycie wiernym Bogu nie zawsze jest łatwe. Często napotykamy 
przeszkody i trudności w wypełnianiu Bożej woli, ale musimy być Bogu 
wierni bez względu na okoliczności.


Zachęcam Cię drogi uczniu do odpowiedzi na pytanie  
(tej odpowiedzi nie wysyłaj do mnie, to ma być Twoja osobista refleksja).  

Co odpowiedziałbyś, gdyby to dzisiaj Pan Jezus zadał Tobie pytanie :  

Czy jesteś gotowy pójść za Mną ? 

Zadanie 3. 

Na koniec znajdź w czytanym przez nas dzisiaj tekście werset nr 24 i 
odpowiedz na pytanie : 

o jakim uczniu mówi ten werset? 

Rozwiązania zadań prześlijcie proszę bezpośrednio na mój adres e-mail: 
kogut.p@wp.pl 

Jeśli rozwiązaliście już samodzielnie wszystkie zadania i chcecie 
sprawdzić jak Wam poszło, poniżej zamieszczam odpowiedzi. 

mailto:kogut.p@wp.pl


Zadanie 1.


Z kartki A-5 wydrzyj kwadrat (rys.1. - w tym celu zagnij róg kartki). Następnie 
każdy róg kwadratu zagnij do środka tak, aby wszystkie wierzchołki spotkały 
się w samym środku kwadratu (rys.2.). Powstały mniejszy kwadrat obróć na 
drugą stronę i ponownie zagnij do środka wszystkie jego rogi (rys.3.). Obróć 
kwadrat jeszcze raz i ponownie zagnij do środka rogi kwadratu (rys.4.). Teraz 
odwróć kwadracik znowu na drugą stronę i rozegnij dwa przeciwległe 
elementy tworząc kominy okrętu (rys.5.). Następnie powstałą figurę złóż 
wzdłuż, wyginając czubki burty na zewnątrz (rys.6.). 

Prawda, że łatwe ?:) To jedynie przykład rozwiązania, liczę na Waszą 
wyobraźnię ! 



 

Zadanie 1’’.


Zacznij rysowanie od kwadratu w prawym górnym rogu, następnie 
poprowadź linię do kwadratu na wierzchołku, a później linią w dół do lewego 
górnego rogu, następnie w dół aż poza ostatni kwadrat i znów po skosie do 
góry. Ostatnia linia przebiega przez oba górne kwadraty.




Zadanie 2. 
Celem omawianej przez nas rozmowy Pana Jezusa z Piotrem było 
przekazanie instrukcji, aby Piotr skupił się na doglądaniu, byciu pasterzem i 
karmieniu owiec Pana Jezusa (ludzi wierzących). 

Pan Jezus wyjaśnia Piotrowi, że służba Bogu jest ważniejsza niż 
jakakolwiek inna sprawa. 

Zadanie 3. 
 „Ten właśnie uczeń” - to apostoł Jan. Potwierdza on w wersecie 24, że 
był świadkiem opisanych wydarzeń oraz, że jego ewangelia jest 
prawdziwa. 

INSTRUKCJA LICZENIA FREKWENCJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW : 

Do każdej lekcji zostały dołączone po trzy zadania (razem 6 zadań za lekcje z 
24.01 i 31.01.2021).


Wykonanie i odesłanie dwóch  zadań wybranych spośród sześciu to 50% 
obecności.  Wykonanie i odesłanie czterech  zadań  wybranych spośród 
sześciu to 100% obecności.  

Zachęcam do wykonania wszystkich zadań, powodzenia !



