
Łampadka nr 3 . 2021

Kochani,

Witamy Was w Łampadce po wakacjach. Mamy nadzieję, że zatęskniliście za nami. We 
wrześniu obchodzimy dwa ważne święta: Narodzenie Matki Bożej oraz Podwyższenie 
Krzyża Świętego. Nasze zadania pomogą Wam utrwalić wiedzę na temat tych świąt. Po 
wypełnieniu wszystkich zadań przynieś je swojemu nauczycielowi religii. Wszyscy ci, 
którzy będą sumiennie rozwiązywać zadania zostaną obdarowani miłymi upominkami!

Do zobaczenia w cerkwi,
Redakcja.

❶ Czy pamiętasz jak miała na imię Bogurodzica? Wykreśl z poniższych gwiazdek literę „T”, a pozostałe utworzą 
imię Matki Bożej - przeczytaj je. 
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❷ Dziś zajmiemy 
się literką, która jest 
pierwszą literą imienia 
Bogurodzicy. W języku 
cerkiewnosłowiańskim 
wygląda ona bardzo 
podobnie do znanych 
nam ze szkoły pol-
skich literek. Postaraj 
się wypełnić linie 
zgodnie z podanym 
wzorem. Zwróć uwagę 
na ostatnią linijkę, 
jeśli nad tą literką stoi 
taki specjalny znak, to 
wtedy jest ona liczbą, 
a nie literą i oznacza 
40 (czterdzieści).
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❹ Warto wiedzieć jak nazywało się miasto z którego pochodziła Matka Boża. Jeśli uzupełnisz krzyżówkę 
Ty również będziesz mógł odczytać hasło, które jest nazwą tego miasta.  
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❸ Wiesz już, jak miała na imię Bogurodzica. Jej mama nosiła imię Anna, razem ze swoim mężem są świętymi 
czczonymi przez naszą Cerkiew. Dzień ich pamięci przypada w dniu po święcie Narodzenia Bogurodzicy, dlatego, 
że bez nich nie byłoby i Jej Narodzenia. Ale chwileczkę, jak miał na imię tato Matki Bożej? Aby je poznać wpisz 
w wyznaczone miejsca pierwsze litery słów, które ilustrują obrazki. Potem przeczytaj na głos powstałe imię. 
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❻ W przeddzień święta Pod-
wyższenia Krzyża Pańskiego na 
środek cerkwi wynoszony jest 
pięknie udekorowany Krzyż. 
Pokoloruj i udekoruj swój Krzyż. 

❺ Pomóż św. Cesarzowej 
Helenie odnaleźć drogę do 
Krzyża!


