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Zaznacz, gdzie rosną 
owoce lub warzywa 

widoczne na zdjęciach.
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Wsłuchani w Boże Słowo

Jezus mówił do słu-
chaczy w bardzo 
obrazowy sposób. 
W biblijnych czasach 
chleb był często spo-
żywany. Podobnie 
jak współcześnie 
w Polsce, jedzono go 
prawie codziennie. 

Jeśli komuś bra-
kowało chleba – 
był głodny. 

Podczas wędrówki 
Bóg zsyłał Hebrajczy-
kom chleb z nieba – 
czyli mannę. Przyby-
szy, nawet nieznajo-
mych, Izraelici często-
wali chlebem. 

Jezus podzielił 
chleb pomiędzy pięć 
tysięcy osób – tylu by-
ło Jego słuchaczy. On 
sam zresztą nazywa 
siebie Chlebem Ży-
wota. Łamiąc chleb podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wskazy-
wał na swoją męczeńską śmierć na krzyżu. 

Ci, którzy kochają Jezusa, wiedzą, że tak jak sycimy się 
codziennym chlebem, powinniśmy się też „karmić” Jezusem. 

Słuchając Jego słów – czytając Biblię – właśnie to robi-
my. Nakarmieni Jego Słowem zyskujemy życie wieczne. 

Ja jestem chlebem żywota.
                                                 Ewangelia Jana 6,48
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 1. Ile pestek zazwyczaj 
znajduje się w jabłku?

  a. 2
  b. 5
  c. 10

 2. Ile może ważyć cebula 
odmiany Kelsae Sweet 
Giant Onion.

  a.  4,5 kg
  b. 2 kg
  c. 0,5 kg

 5. Jaki przekrojony i posypany 
pieprzem suszony owoc przykładano 
kiedyś do bolącego zęba?

  a. gruszkę
  b. śliwkę
  c. jagodę

Wesoły
quiz Sprawdź 

swoją wiedzę 
o warzywach i owocach. 

Po rozwiązaniu testu możesz porównać swoje odpowiedzi 
z prawidłowymi odpowiedziami zamieszczonymi wewnątrz numeru. 

 3. Gdzie jest więcej witaminy C – 
w czerwonej papryce czy w cytrynie?

  a. w cytrynie
  b. w papryce
  c. w obu tyle samo

 4. „Xitomati” czyli duży 
pulchny owoc to Aztecka nazwa…

  a. dyni
  b. bakłażana
  c. pomidora

  c. jagodę

  a. 
  b. 
  c. 

 6. Miąższ jakiego warzywa 
może być aż do 6º Celsjusza 
chłodniejszy od temperatury 
panującej w jego otoczeniu?

  a. cebuli
  b. ziemniaka
  c. ogórka

 7. Jakie warzywo jako pierwsze 
było hodowane w kosmosie?

  a. ziemniak
  b. marchewka
  c. pietruszka

 8. W jakim kraju z marchewki 
przyrządza się dżemy?

  a. w Irlandii
  b. w Japonii
  c. w Portugalii

 10. Każdy pasowany na Kawalera Orderu 
Uśmiechu musi wypić kielich soku z…

  a. cytryny
  b. pomidora
  c. buraka

 9. Klapsa, konferencja, luksówka, 
komisówka to odmiany…

  a. śliwki
  b. gruszki
  c. jabłka
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Ogólnopolski Konkurs Biblijny 

„Sola Scriptura”
2022/2023

cz. 3Świadectwo Jana Chrzciciela
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Przeczytaj fragment z 1. rozdziału Ewangelii Jana, wersety 18-34. 
Następnie pokoloruj tylko te części koła, w których zapisano zdania 
odpowiadające prawdzie.

666666666666

odpowiadające prawdzie.

Jan nazywał 
siebie 

nowym Eliaszem.

Jan mówił o sobie: 

Jestem głosem 

wołającego 

na pustyni.

Jan widział Ducha 
zstępującego 
na Jezusa 

jakby gołębica.

Jan chrzcił 

w rzece Jordan.
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Jan chrzcił ludzi wodą.
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Lubicie rysować i malować? A mo-
że kochacie wydzieranki? Zapraszamy 

do udziału w plastycznej części konkursu 
„Sola Scriptura” wszystkie dzieci z klas od I do III. 

Co roku tematyka jest inna i wiąże się ze znajomością 
biblijnych historii. Poniżej regulamin konkursu. 

1. Temat:     Cuda Jezusa w Ewangelii Jana 

2. Forma. Uczniowie przygotowują prace plastyczne, dotyczące 
tematu, w formacie A4, tylko indy widualnie, technika prac – dowolna.

Na odwrocie pracy należy napisać: ● tytuł pracy, ● imię i nazwisko au-
tora, ● wiek i klasa, ● parafia, ● imię, nazwisko oraz kontakt do katechety. 

Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie o zgodzie na prze-
twarzanie danych osobowych na formularzu dostępnym na: 

www.zwiastun.pl/ogolnopolski-konkurs-biblijny.

3. Terminy. Prace należy przesłać do 28 lutego 2023 r. 
na adres: Wydawnictwo Augustana, pl. Marcina 

Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała. Wyniki zo-
staną ogłoszone do 30 marca 2023 r. na 

www.zwiastun.pl. 7
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Wybór i opracowanie materiałów 
– Anna Bujok 
Adres redakcji: 
43-300 Bielsko-Biała, pl. ks. Marcina Lutra 3
e-mail: przyjacieldzieci@augustana.plDodatek „Zwiastuna Ewangelickiego” dla dzieciDodatek „Zwiastuna Ewangelickiego” dla dzieci

Wybór i opracowanie materiałów – Anna Bujok, 
rys. na okładce – Agata Jordan, parafi a w Rybniku 
Adres redakcji: 
43-300 Bielsko-Biała, pl. ks. Marcina Lutra 3
e-mail: przyjacieldzieci@augustana.pl

Łami kredka

Uzupełnij słowa modlitwy, dorysuj je w pustych okienkach. 

Moja modlitwa

Wybór i opracowanie materiałów – Anna Bujok, 

Uzupełnij słowa modlitwy, dorysuj je w pustych okienkach. 

Kochany Boże! 

Bardzo Ci dziękuję za wszystko, co mi dajesz.

Za                                   który zjadłem 

                                        dzisiaj na śniadanie.

           Za mój ulubiony owoc 

Za zdrową surówkę z 

                

                  I za każdy posiłek, 

              który przyszykuje mi 

                              

                                 Amen. 888

Praw
idłow

e odpow
iedzi w

esołego quizu 
4-5: 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7a, 8c, 9a, 10a


