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JEZUS UCISZA BURZĘ
dopasuj wyrazy do tekstu

I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał .................: Przeprawmy się na
drugą .......... .....Opuścili więc ............... i wzięli go z sobą tak jak był, w
łodzi, a inne .............. towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna
................., a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A
on był w tylnej części łodzi i ............... na wezgłowiu.
................ go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie
obchodzi, że ..................? I obudziwszy się, ............... wicher i rzekł do
morza: ...............! Ucisz się! I ustał wicher i nastała
wielka ................ I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy ...............? Jakże
to, jeszcze ................ Nie macie? I zdjął ich ................ wielki i mówili
jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu

.............. ?

1. spał

2. bojaźliwi

3. wieczór

4. zgromił

5. Umilknij

6. burza

7. Budzą

8. wiary

9. łodzie

10. cisza

11. strach

12. giniemy

13. lud

14. posłuszne

15. stronę

Poproś o pomoc
rodziców 

1.

Kto prosił Jezusa, aby pozwolił mu wpierw odejść
i pogrzebać swojego ojca? ... z uczniów

2.
3.

Kto ma gniazda? ... niebieskie
Co uczniowie zawołali, gdy zbudzili Jezusa?
Panie, ..., giniemy!
Kogo uczniowie zbudzili w łodzi?
Gdzie spał Jezus? W tylnej części łodzi, na ...
Co zrobili uczniowie, gdy powstała wielka
nawałnica? ... Jezusa
Co przykrywały fale, gdy powstała
wielka nawałnica?
Gdzie wsiadł Jezus chcąc się przeprawić na
drugą stronę? Do ...
Co zrobił Jezus widząc lud wokół siebie?
... przeprawić się na drugą stronę
Co towarzyszyło Jezusowi i uczniom,
gdy wsiedli do łodzi? Inne ...
Osoba, która uczy innych
Gdzie powstała wielka nawałnica? Na ...
Co robili ludzie widząc, że Jezus
uciszył burzę? ... się
Pora dnia przed nocą

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15. Gdzie Jezus kazał się przeprawić widząc lud
wokół siebie? Na ... stronę
16. Co Jezus powiedział, gdy uczniowie go zbudzili?
Czemu jesteście ..., małowierni?
17. Jasna część doby
18. Kto poszedł za Jezusem, gdy Ten wsiadł do
łodzi? ... jego
19. Kto nie ma, gdzie by głowę skłonić? Syn ...
20. Co powstało na morzu, gdy Jezus z
uczniami płynęli? Wielka ...
21. Kogo drugi uczeń chciał pogrzebać? Swojego ...
22. Co się stało, gdy Jezus zgromił wiatry i morze?
... wielka cisza
23. Kto powiedział Jezusowi, że pójdzie za Nim
dokądkolwiek pójdzie? Jeden z uczonych w ...
24. Co Jezus powiedział, gdy uczniowie Go zbudzili?
Czemu jesteście bojaźliwi, ...?
25. Co Jezus powiedział o Synu Człowieczym? Że nie
ma, gdzie by ... skłonił
26. Co się stało, gdy Jezus zgromił wiatry i morze?
Nastała wielka ...
27. Co Jezus robił, gdy powstała wielka nawałnica?

28. Co Jezus powiedział do wzburzonego
morza? Umilknij! ... się!
29. Jaka burza zerwała się, gdy Jezus wsiadł
do łodzi?
30. Inaczej „ogromna”
31. Co się stało, gdy Jezus z uczniami
płynęli łodzią? ... się gwałtowna burza
32. O co poprosił drugi z uczniów? Aby Jezus
pozwolił mu wpierw odejść i ... ojca

33. Przeciwieństwo „takie same”
34. Kto kazał przeprawić się na drugą stronę?
35. Co Jezus odpowiedział na prośbę drugiego
ucznia? Pójdź za mną, a umarli niechaj ...

umarłych swoich
36. Kto się dziwił, mówiąc: kim jest Ten, że nawet
wiatry i morze są mu posłuszne?
37. Co się działo, gdy zerwała się
gwałtowna burza? Fale ... się do łodzi
38. Co przykrywało łódź, gdy powstała
wielka nawałnica?
39. Co mówili ludzie widząc co Jezus zrobił? Kim
jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu ...

