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Любий друже!

Розфарбуй

Лабіринт

Познач

Прочитай
напиши

A

Поміркуй з’єднай Молитванамалюй

тож нехай ці захопливі й цікаві завдання допоможуть  
тобі пізнати Божий світ не тільки розумом, а й серцем. 

Будьмо знайомі. 
 Я — маленьке янголятко.  

Я допоможу тобі вивчати предмет  
«Основи християнської етики».

У цьому зошиті можна: писати, малювати, 
фарбувати.

тут нема місця для нудьги й суму.
Бо світ, який створив Господь,  

гарний і радісний. 
І ти намагайся бути таким.

Щоб тобі було зручніше виконувати 
завдання, я вигадав такі  

позначки.



Вступ

Розглянь малюнок  
і склади невеличку казочку.  

Розфарбуй малюнок. 

Розфарбуй свій настрій. 

ХочУ пізнАти ДиВосВіт
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Художник назвав свою  
картину гарним словом,  

але букви переплутались. 
Допоможи зібрати слово. 
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з яких квіточок янголятко  
сплело віночок? знайди їх  

та з'єднай стрілочками.
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чудовий світ навколо мене

збери в лівий кошик  
предмети живої природи,  

а у правий — неживої. 

Розфарбуй свій настрій. 
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Познач    зеленим  
кольором те,  

що створено Богом,  
а червоним — те,  

що створено людьми. 
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Розстав книжки по полицях.  

прагну багато знати

Розфарбуй свій настрій. 
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Проведи лінії за напрямом  
стрілочок — і ти дізнаєшся  

назву книги.

Янголятко 
вишивало обкладинку  
до Біблії та втомилося.  
Перенеси «вишивку» 

з верхньої
частини  

на нижню.

Біблія
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