DWUNASTU APOSTOŁÓW
memory - instrukcja

Przygotuj przed grą:
1.

Wydrukuj po dwie sztuki każdej strony z kartami MEMORY na kartce z
bloku technicznego (karty powinny być sztywne); lub

2.

Wydrukuj po dwie sztuki każdej strony z kartami MEMORY na
zwykłych kartkach i naklej je na sztywne karty z bloku; technicznego;

3.

Wytnij karty.

Na zajęciach/w trakcie gry:
1.

W zależności od wieku i liczby graczy dobierz ilość par kart, którymi
będziecie grać (dla młodszych graczy na początku używaj
mniejszej ilości kart np. 6 lub 12 par kart; dla starszych graczy możesz
od początku używać wszystkich 24-ech par kart);

2.

Wymieszaj karty MEMORY i rozłóż na stole obrazkami w stronę stołu,
układając karty rzędami (np. 6 rzędów po 8 kart);

3.

Rozpocznij grę np. od najstarszego dziecka (na początku gry jest
zawsze najtrudniej) lub stosując inną, dowolną zasadę;

4.

Zaczynając od pierwszego, każdy gracz po kolei: odkrywa 2
dowolne karty i jeżeli są to takie same karty to zabiera je, jeżeli są to
dwie różne karty odkłada je z powrotem na miejsce obrazkami w
stronę stołu;

5.

Kolejni gracze robią to samo;

6.

Gracie do momentu, aż wszystkie karty są zebrane przez graczy;

7.

Wygrywa gracz, który zbierze największą liczbę par kart.

8.

DODATKOWA UWAGA: przed rozpoczęciem gry możesz przeczytać
lub dać uczestnikom gry karty z tekstem do przeczytania w celu
poznania/przypomnienia informacji o apostołach Jezusa.

DWUNASTU APOSTOŁÓW
memory - karty

DWUNASTU APOSTOŁÓW
memory - karty

DWUNASTU APOSTOŁÓW
memory - karty

Piotr, brat Andrzeja, często najpierw
coś robił lub mówił a potem myślał.
Tak było też kiedy szedł po wodzie do
Jezusa. Wiedział jednak, że dopóki jest
z nim Jezus wszystko będzie dobrze.
Czasem tracił wiarę, nawet zaparł się
Jezusa ale zawsze do Niego wracał.

Jakub i jego brat Jan byli nazwani
przez Jezusa „synami gromu”, bo byli
głośni i gwałtowni. Zawsze chcieli być
w centrum wydarzeń i zwykle byli
bardzo blisko Jezusa. Marzyli o wielkości
ale kiedy poprosili Jezusa, żeby byli
pierwsi w Jego królestwie, Jezus
nauczył ich, że prawdziwa wielkość to
SŁUŻBA.

Jan i jego brat Jakub byli nazwani
przez Jezusa „synami gromu”, bo byli
głośni i gwałtowni. Zawsze chcieli być
w centrum wydarzeń i zwykle byli
bardzo blisko Jezusa. Marzyli o wielkości
ale kiedy poprosili Jezusa, żeby byli
pierwsi w Jego królestwie, Jezus
nauczył ich, że prawdziwa wielkość to
SŁUŻBA.

Filip był przyjacielem Jezusa, jednym z
apostołów. Filip zapraszał innych, żeby
przyszli do Jezusa. Zaprosił Natanaela
(Bartłomieja). Zaprosił nawet grupę
Greków, żeby spotkali się z Jezusem.
Chciał, żeby każdy poznał Jezusa.

Jezus wybrał Tomasza, żeby był jednym
z Jego 12 przyjaciół. Tomasz nie zawsze
wszystko rozumiał ale wiedział, że za
Jezusem warto iść. Po śmierci Jezusa
Tomasz słyszał, że Jezus zmartwychwstał
ale w to nie uwierzył. Musiał zobaczyć
Go na własne oczy. Wtedy dopiero
uwierzył, że Jezus jest Bogiem.

Natanael siedział pod drzewem
figowym kiedy Filip powiedział mu, że
odnalazł obiecanego Zbawiciela.
Natanael uwierzył, że Jezus jest Synem
Bożym. Jezus powiedział, że w
Natanaelu „nie ma fałszu”. Natanael
od razu poszedł za Jezusem.
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Jakub, zwany „Mniejszym”
lub „Młodszym”, brat
Tadeusza, syn Alfeusza.
Przyjaciel Jezusa.

Andrzej, brat Szymona Piotra, były
rybak, który przez Jezusa został
powołany do łowienia ludzi. Zanim
został uczniem Jezusa był uczniem
Jana Chrzciciela. Razem z Piotrem
byli pierwszymi uczniami
powołanymi przez Jezusa.

Szymon, zwany „gorliwym”, bo
gorliwie wypełniał Prawo Boże.
Był wierny Bogu i gorliwie
podążał za Jezusem.

Wyobraź sobie, że ktoś mówi Ci,
żebyś zostawił wszystko i poszedł za nim.
Wyobraź sobie, że jesteś kimś kogo
wszyscy unikają, nawet nienawidzą. To
właśnie przydarzyło się Mateuszowi.
Kiedy Jezus go powołał, odpowiedział
TAK. Jezus wiedział, że Mateusz spisze
historię Jezusa.

Uczeń, który miał na imię Juda,
nazwany Tadeuszem, co oznacza
„odważny”. Brat Jakuba Młodszego.
Jest autorem listu Judy. Był dociekliwy „cóż się stało, że masz się nam
objawić, a nie światu?” zapytał Jezusa.

Judasz Iskariota – jeden z dwunastu
pierwszych uczniów Jezusa i jedyny
z apostołów, który nie uwierzył, że
Jezus jest Zbawicielem. Był chciwy i
jako skarbnik oszukiwał swoich
braci. W końcu zdradził i wydał
Jezusa faryzeuszom.

