
Łampadka nr 2 . 2021

Kochani,

Witamy Was kolejnym numerze Łampadki. Mamy nadzieję, że zatęskniliście za nami. 
W czerwcu obchodzimy dwa ważne święta: Wniebowstąpienie Pańskie oraz Dzień Świę-
tej Trójcy. Nasze zadania pomogą Wam utrwalić wiedzę na temat tych świąt. Ostatnie 
dwa zadania to zadania do wycięcia. Podobnie jak w poprzednim numerze za przyniesie-
nie poprawnie rozwiązanych zadań czekają na Was upominki!

Do zobaczenia w cerkwi,
Redakcja.

1. Po zdradzie Judasza apostołów zostało już tylko jedenastu. Aby uzupełnić ich liczbę, na krótko 
przed Zesłaniem Ducha Świętego, apostołowie wybrali nowego apostoła do swego grona. Jak 
miał na imię? W kratki wpisz pierwsze litery słów, które przedstawiają obrazki. Następnie odczytaj 
hasło, które jest imieniem tego apostoła. 





❶ Po zdradzie Judasza apostołów zostało już tylko jedenastu. Aby uzupełnić ich liczbę, na krótko przed Zesła-
niem Ducha Świętego, apostołowie wybrali nowego apostoła do swego grona. Jak miał na imię? W kratki wpisz 
pierwsze litery słów, które przedstawiają obrazki. Następnie odczytaj hasło, które jest imieniem tego apostoła. 
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2.  Czy pamiętasz trzech wędrowców, którzy odwiedzili Abrahama i jego 
żonę Sarę? To Święta Trójca objawiła się wielkiemu patriarsze. Abraham 
ugościł trzech pielgrzymów. Wszyscy zjedli posiłek w cieniu dużego drzewa. 
Jakiego? Był to Dąb Mamre. Wśród liści poniżej spróbuj odnaleźć liście 
dębu, następnie z sylab ułóż hasło i wpisz w wyznaczone miejsce. 


Dzień w którym Duch Święty objawił się Apostołom pod postacią języków 
ognia nag ich g łowami nastąpi ł po pięćdziesięciu dniach od 
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dlatego ten świąteczny dzień nosi 
nazwę __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .


❷ Czy pamiętasz trzech wędrowców, którzy odwiedzili Abrahama i jego żonę Sarę? To 
Święta Trójca objawiła się wielkiemu patriarsze. Abraham ugościł trzech pielgrzymów. 
Wszyscy zjedli posiłek w cieniu dużego drzewa. Jakiego? Był to Dąb Mamre. Wśród liści 
poniżej spróbuj odnaleźć liście dębu, następnie z sylab ułóż hasło i wpisz w wyznaczone 
miejsce.

❸ Wykreśl te płomyki, które mają w sobie literkę „Z”, z pozostałych liter odczytaj hasło.

Dzień w którym Duch Święty objawił się Apostołom pod postacią języków ognia nad ich głowami nastąpił po 
pięćdziesięciu dniach od Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dlatego ten świąteczny dzień nosi nazwę

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

3. Wykreśl te płomyki, które mają w sobie literkę „Z”, z pozostałych liter odczytaj hasło.





    
 

Ś W I Ę T A

T R Ó J C A

Z Z Z Z

Z Z Z Z
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4. Przeczytaj poniższe wyrazy. W puste miejsce wpisz cyfry tak, aby słowa ułożyły się 
w tekst modlitwy do Świętego Ducha. Niedziela Świętej Trójcy to dzień od którego 
znów zaczynamy codziennie modlić się jej słowami.  

 
 
 
  i oczisti ny          duszy          ispołniajaj,          

 
 
i wsielisia       skwierny,        Istiny,           

 
 
  i spasi          Podatielu,           niebiesnyj,             

 
 
 w ny,            nasza.       Sokrowiszcze               

 
 
i wsia              wiezdie             błahich               Cariu  
                   

 
 
Dusze              Utieszytielu,          iże wiezdie syj                   
 

 
 
i żizni               priidi          ot wsiakija              Błaże 

 
 
 
 

❹ Przeczytaj poniższe wyrazy. W puste miejsce wpisz cyfry tak, aby słowa ułożyły się w tekst 
modlitwy do Świętego Ducha. Niedziela Świętej Trójcy to dzień od którego znów zaczynamy 
codziennie modlić się jej słowami. Jakiego? Był to Dąb Mamre. Wśród liści poniżej spróbuj od-
naleźć liście dębu, następnie z sylab ułóż hasło 

3. Wykreśl te płomyki, które mają w sobie literkę „Z”, z pozostałych liter odczytaj hasło.





    
 

Ś W I Ę T A
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Z Z Z Z

Z Z Z Z
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❻ Czy wiesz z której góry Jezus Chrystus po 40. dniach po Zmartwychwstaniu wzniósł się na niebo? Po przejściu 
labiryntu dowiesz się, która góra była świadkiem Wniebowstąpienia Chrystusa. Rozwiązane zadania 5 i 6 przynieś 
do cerkwi.

5. W wykreślance znajdź poniższe wyrazy. Mogą być wpisane: pionowo, poziomo lub ukośnie. 
Każde ze słów ma związek ze świętem Zesłania Ducha Świętego na Apostołów - zastanów się 
jaki. Rozwiąż tę łamigłówkę i następną. Po rozwiązaniu przynieś do cerkwi - dostaniesz nagrodę. 





6. Czy wiesz z której góry Jezus Chrystus po 40. dniach po 
Zmartwychwstaniu wzniósł się na niebo? Po przejściu labiryntu dowiesz się, 
która góra była świadkiem Wniebowstąpienia Chrystusa. Rozwiązane 
zadania 5 i 6 przynieś do cerkwi.
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❺ W wykreślance znajdź poniższe wyrazy. Mogą być wpisane: pionowo, poziomo lub ukośnie. Każde ze słów ma 
związek ze świętem Zesłania Ducha Świętego na Apostołów - zastanów się jaki. Rozwiąż tę łamigłówkę i następną. 
Po rozwiązaniu przynieś do cerkwi - dostaniesz nagrodę. 


