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Miejsce rodzinne
(moich rodziców)

Pan Jezus po przyjęciu chrztu w Jordanie 

powrócił do Nazaretu, gdzie się wychował...

↓↓

Poproś swoich rodziców, by ci powiedzieli 

– mama lub tata, lub oboje – 

o jednej (dobrej) rzeczy, która pierwsza 

przychodzi im na myśl na brzmienie słów: 

„miejsce, gdzie się wychowałem” 

(moje miejsce rodzinne).

Jezus wychował się w Nazarecie,

a mój tata wychował się w …...............

a moja mama wychowała się w …................

Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl  

mojemu tacie/mojej mamie na wspomnienie 

rodzinnego miejsca to:
…........................................................................................

…........................................................................................

A ja wychowuje się w   ...................................

i mam na imię    .................................
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Miejsce rodzinne
(moich rodziców)

Pan Jezus po przyjęciu chrztu w Jordanie 

powrócił do Nazaretu, gdzie się wychował...

↓↓

Poproś swoich rodziców, by ci powiedzieli 

– mama lub tata, lub oboje – 

o jednej (dobrej) rzeczy, która pierwsza 

przychodzi im na myśl na brzmienie słów: 

„miejsce, gdzie się wychowałem” 

(moje miejsce rodzinne).

Jezus wychował się w Nazarecie,

a mój tata wychował się w …...............

a moja mama wychowała się w …................

Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl  

mojemu tacie/mojej mamie na wspomnienie 

rodzinnego miejsca to:
…........................................................................................

…........................................................................................

A ja wychowuje się w   ...................................

i mam na imię    .................................
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Miejsce rodzinne
(moich rodziców)

Pan Jezus po przyjęciu chrztu w Jordanie 

powrócił do Nazaretu, gdzie się wychował...

↓↓

Poproś swoich rodziców, by ci powiedzieli 

– mama lub tata, lub oboje – 

o jednej (dobrej) rzeczy, która pierwsza 

przychodzi im na myśl na brzmienie słów: 

„miejsce, gdzie się wychowałem” 

(moje miejsce rodzinne).

Jezus wychował się w Nazarecie,

a mój tata wychował się w …...............

a moja mama wychowała się w …................

Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl  

mojemu tacie/mojej mamie na wspomnienie 

rodzinnego miejsca to:
…........................................................................................

…........................................................................................

A ja wychowuje się w   ...................................

i mam na imię    .................................
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Miejsce rodzinne
(moich rodziców)

Pan Jezus po przyjęciu chrztu w Jordanie 

powrócił do Nazaretu, gdzie się wychował...

↓↓

Poproś swoich rodziców, by ci powiedzieli 

– mama lub tata, lub oboje – 

o jednej (dobrej) rzeczy, która pierwsza 

przychodzi im na myśl na brzmienie słów: 

„miejsce, gdzie się wychowałem” 

(moje miejsce rodzinne).

Jezus wychował się w Nazarecie,

a mój tata wychował się w …...............

a moja mama wychowała się w …................

Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl  

mojemu tacie/mojej mamie na wspomnienie 

rodzinnego miejsca to:
…........................................................................................

…........................................................................................

A ja wychowuje się w   ...................................

i mam na imię    .................................


