
Pisanie i dopasowywanie

Pan Bóg stworzył każdą osobę w wyjątkowy sposób. Wszystko, co dał człowiekowi, ma głębsze znaczenie. Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak cudownie stworzył cię Pan Bóg? 
Przeczytaj tekst w polach tekstowych, uzupełnij brakujące słowa i połącz każde pole z odpowiednią częścią ciała Kuby.

Następnie możesz odpowiedzieć na pytania na ostatniej stronie i w ten sposób dowiedzieć się, jak wyjątkowo TY jesteś stworzony.

www.youcat.org/y4k
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dla dzieci Materiały dodatkowe

Kuba
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Cześć! Jestem Kuba! 

Pan Bóg dał mi

.  .  .
Dzięki nim mogę rozmawiać z innymi 

ludźmi i opowiadać im o Panu Bogu.

Pan Bóg dał mi

.  .  .
Dzięki nim mogę widzieć wiele 
pięknych rzeczy: góry, rośliny, 

zwierzęta itp.

Pan Bóg dał mi 

.  .  .
Dzięki nim mogę chodzić w różne 
miejsca i spotykać się z innymi 

ludźmi.

Pan Bóg dał mi

.  .  .
Dzięki niemu mogę kochać innych i 
otrzymać z powrotem ich miłość. 

Pan Bóg dał mi 

.  .  .
Dzięki nim potrafię słyszeć innych 

ludzi i różne dźwięki.

Pan Bóg dał mi  

.  .  .
Dzięki nim potrafię dotykać rzeczy

i pomagać innym ludziom.

uszy 



Pan Bóg stworzył każdą osobę w wyjątkowy sposób. Wszystko, co dał człowiekowi, ma głębsze znaczenie. Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak cudownie stworzył cię Pan Bóg?
Przeczytaj tekst w polach tekstowych, uzupełnij brakujące słowa i połącz każde pole z odpowiednią częścią ciała Lilki.

Następnie możesz odpowiedzieć na pytania na ostatniej stronie i w ten sposób dowiedzieć się, jak wyjątkowo TY jesteś stworzony.
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Pisanie i dopasowywanie

Pan Bóg mnie stworzył Lilka
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Cześć! Jestem Lilka! 

Pan Bóg dał mi

.  .  .
Dzięki nim mogę rozmawiać z innymi 

ludźmi i opowiadać im o Panu Bogu.

Pan Bóg dał mi

.  .  .
Dzięki nim mogę widzieć wiele 
pięknych rzeczy: góry, rośliny, 

zwierzęta itp.

Pan Bóg dał mi 

.  .  .
Dzięki nim mogę chodzić w różne 
miejsca i spotykać się z innymi 

ludźmi.

Pan Bóg dał mi

.  .  .
Dzięki niemu mogę kochać innych i 
otrzymać z powrotem ich miłość. 

Pan Bóg dał mi 

.  .  .
Dzięki nim potrafię słyszeć innych 

ludzi i różne dźwięki.

Pan Bóg dał mi  

.  .  .
Dzięki nim potrafię dotykać rzeczy

i pomagać innym ludziom.

uszy 
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Mój profil

Pan Bóg mnie stworzył
Możesz odpowiedzieć na poniższe pytania i w ten sposób dowiedzieć się, jak wyjątkowo Pan Bóg CIEBIE stworzył.

©2020 YOUCAT Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mam na imię:                                                                                                               

Pan Bóg dał ci ręce:

Do czego używasz swoich rąk?                                                                                   

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Jak wspierasz innych ludzi?                                                                                         

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Pan Bóg dał ci usta:

O czym lubisz rozmawiać?                                                                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Jakie jest twoje ulubione danie?                                                                                

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Pan Bóg dał ci oczy:

Co możesz oglądać godzinami?                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Jaki jest twój ulubiony kolor?                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Pan Bóg dał ci uszy:

O czym chciałbyś dowiedzieć się więcej?                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Jakiej muzyki lubisz słuchać?                                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Pan Bóg dał ci nogi:

Gdzie lubisz chodzić?                                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Jakie jest twoje ulubione miejsce, które często odwiedzasz?                                              

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Pan Bóg dał ci serce:

Kogo szczególnie kochasz?                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Co sprawia, że twoje serce bije szybciej?                                                                  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Tu możesz
umieścić swoje

zdjęcie.


