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„Duszę moją pokrzepia 
wiedzie mnie ścieżkami 

sprawiedliwości  ze  
względu na imię swoje”.

Psalm 23:3
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Pomieszanie!
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Idąc od startu do mety znajdź litery i zapisz je poniżej, aby 

odczytać dwie rzeczy, które Pan Bóg chce od ciebie.
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    dla przedszkolaków  

Gotowy,do startu, narysuj!
Narysuj osobę, która okazuje komuś 
miłosierdzie.
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Pan

prowadzi mnie.

jest pasterzem moim.

Duszę moją pokrzepia.

Niczego mi nie braknie.

Wiedzie mnie

Na niwach

ścieżkami

zielonych

sprawiedliwości

pasie mnie.

ze względu na imię swoje.

Nad wody spokojne

Psalm 23:1-3
Pan

prowadzi mnie.

jest pasterzem moim.

Duszę moją pokrzepia.

Niczego mi nie braknie.

Wiedzie mnie

Na niwach

ścieżkami

zielonych

sprawiedliwości

pasie mnie.

ze względu na imię swoje.

Nad wody spokojne

Psalm 23:1-3


