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Instrukcja drukowania i składania wersji Słowa Bożego w rysunkach dla dzieci: 

1) Podczas drukowania na drukarce dwustronnej należy pamiętać o tym, by w ustawieniach 
drukowania wybrać drukowanie względem krótszej krawędzi. Jeśli wydruk jest błędny należy 
zmienić opcje drukowania na drukowanie względem dłuższej krawędzi. 

2) Prawidłowy wydruk to taki, w którym wszystkie rysunki będą ułożone w tym samym 
kierunku, za wyjątkiem rysunków na stronie nr ② i ③ (numery stron umieszczone w 
kółeczkach), które będą „do góry nogami”. 

Prawidłowe ułożenie stron po wydruku: 

  

Nieprawidłowe ułożenie stron po wydruku: 
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3) Po prawidłowym wydruku czas na złożenie książeczki. 
4) Zegnij kartkę na pół do siebie wzdłuż linii przerywanej opisanej: „Tu zegnij najpierw – do 

środka”, tak by strony ④ i ⑤ stykały się ze stronami ⑥ i ⑦. 

 

5) Następnie złożoną na pół kartkę, zegnij jeszcze raz wzdłuż linii przerywanej opisanej: „Tu 
zegnij potem – do środka”, tak by strony ② i ③ stykały się ze sobą po złożeniu. 

 

 

6) Książeczka gotowa ☺. 
7) Do pracy z dziećmi, książeczki nie rozcinamy. Rozpoczynamy od przeczytania fragmentu 

Ewangelii, który podany jest na pierwszej stronie. 

 

8) Następnie otwieramy książeczkę i pojawiają nam się rysunki na stronie ② i ③. Omawiamy 
je razem z dziećmi, zadajemy dzieciom pytania i przechodzimy dalej do kolejnych stron.  

Linia 
pierwszego 
gięcia kartki 

Linia drugiego 
gięcia kartki 
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9) Otwierając książeczkę rozkładamy kartkę do formatu A4 i kolejno przez strony ④,⑤,⑥,⑦ 
rozmawiamy z dziećmi o przeczytanej Ewangelii zachęcając je do aktywnego uczestnictwa w 
tej formie poznawania Słowa Bożego. 

 

10) Na koniec zachęćcie Wasze dzieci do pokolorowania wszystkich obrazków. Jest ich 6. Może 
każdego dnia po jednym, by się zbyt szybko nie znudziły. W ten sposób przez cały tydzień 
będą żyć przeczytaną w niedzielę Ewangelią.  

Opracował: Mariusz Stańco 
 

 


