22.06 i 25.06.2020r.

Temat na ten tydzień

KOCHAM I SZANUJĘ TATĘ
W czerwcu swoje święto mają tatusiowie.
Zaśpiewajcie z Arką Noego
https://youtu.be/Xb6rOPW2Nno
Jest taka modlitwa, w której nazywamy Boga „Ojcem”.
Bóg kocha nas i wysłuchuje naszych próśb. Opiekuje się jak nasz tata, który troszczy się o nas.
Niektóra dzieci nie mają taty, lecz opiekuna.
Tata lub opiekun pracuje i dba, abyśmy mieli co jeść i gdzie mieszkać.
Każde dziecko kocha swojego tatę
Do czego służy Tata? Oto jest pytanie!
A przed nami odpowiedź w formie wiersza …
Do czego służy tatuś? Na przykład do prania,
kiedy za dużo pracy miewa w domu mama.
Do trzepania dywanów, jazdy odkurzaczem,
do chodzenia z córeczką na lody, na spacer.
Do wbijania haczyków w twardy beton ściany,
wtedy, gdy nową szafkę lub obraz wieszamy.

Do strugania, gdy złamie się twardy ołówek,
do wkładania do mojej skarbonki złotówek.
Do wspinaczki, gdy sobie przed ekranem usiadł.
Do pomagania w lekcjach też miewam tatusia.
A kiedy się gazetą, jak tarcza zasłania,
przynoszę kolorową książkę do czytania.
I razem wędrujemy do ostatniej strony.
Do tego służy tatuś dobrze oswojony.
Każdy z Was lubi, gdy Tata się uśmiecha. Lubicie bawić się ze swoimi Tatusiami. Cieszycie się,
Gdy daje Wam różne upominki. To jest ważne!
Ale dla Taty ważne jest także to, gdy widzi, że jego dziecko wyrasta na dobrego i mądrego
człowieka. Dlatego trzeba umieć słuchać, gdy tata zwróci uwagę, robi to, bo bardzo Was kocha
i pragnie Waszego szczęścia.
Pan Bóg w Piśmie Świętym mówi
Dzieci, bądźcie posłuszne […] waszym rodzicom.( Ef 6,1)

Wasi Tatusiowie wykonują wiele ciekawych zajęć.

„Dziękuję Bogu w niebie, kochany Tato, za Ciebie”
Pomyśl i odpowiedz co najbardziej lubisz robić z tatą?
Piosenka dla taty

https://youtu.be/K4L7hvqBx-0
Pokoloruj obrazek dla taty
Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

15.06 i 18.06.2020r.

Temat na ten tydzień

Jezu, bardzo Cię prosimy pomóż zmieniać nasze czyny.
Posłuchajmy historii, którą usłyszała Kasia od swojej babci:
Prośba Jezusa
Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała Jezusa.
Często z Nim rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w
kościele i pomagające innym ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć do Jezusa tak jak one. Gdy
dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej serce.
Tak jak obiecała, została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z
Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. Mówił, że jest ono pełne
miłości do wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę,
aby przez modlitwę i dobre czyny przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu
Jezusa.
Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością
wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała się, aby jej serce było podobne do serca
Jezusa.
Odpowiedz na pytania:
– Jak miała na imię dziewczynka, która od najmłodszych lat kochała Jezusa?
– Kim została Małgosia, gdy dorosła?
– Kto był najważniejszy w życiu Małgosi?
– Co robiła Małgosia, aby jej serce stało się podobne do Serca Jezusa?
Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym nauczycielem, kochała Go i starała się naśladować Jego
czyny. Małgosia pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał, pocieszał strapionych, uzdrawiał
chorych.
Przeczytamy o tym w Piśmie Świętym, ale najpierw wyjaśnimy trudne słowa.
Galilea – to część Ziemi Świętej leżąca nad jeziorem. Kraj, w którym żył Jezus był bardzo suchy

i pustynny, dlatego jezioro zwane Galilejskim było bardzo ważne. Łowiono w nim ryby,
a nad brzegiem rosły piękne zielone drzewa i krzewy. Jezus często wędrował wokół jeziora
ze swoimi uczniami, głosząc dobrą nowinę o Bogu, czyli Ewangelię.
Syria – to kraj sąsiadujący z ziemią Jezusa, do którego także dotarła wiadomość o Jego wspaniałych
czynach.
Synagoga – to miejsce modlitwy
Posłuchaj , co Jezus czynił podczas swojego życia na ziemi.
Mt 4,23-24:
„I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię
o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła
się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite
choroby i dolegliwości, (...) a On ich uzdrawiał”.
Odpowiedz na pytania
– Co Jezus robił, wędrując po ziemi? (nauczał, głosił Ewangelię, leczył, pomagał)
– O czym nauczał Jezus?
– Jak zachowywali się ludzie słuchający Jezusa?
– Co Jezus czynił, gdy przynoszono do Niego chorych i cierpiących?
– Jakie choroby leczył Jezus?
Jezus prosił siostrę Małgorzatę, aby naśladowała Jego dobroć i miłość do ludzi. Jezus prosi o to
również każdego z nas. Chce, abyśmy stawali się coraz lepsi, i pragnie nam w tym pomóc.
Zastanówmy się, w jaki sposób możemy naśladować Jezusa.
Serce Jezusa, w którym mieści się tyle miłości i dobroci, uwielbiane jest przez nas zawsze, ale
szczególnie w czerwcu. W świątyniach odprawiane jest wtedy nabożeństwo, podczas którego
modlimy się Litanią do Najświętszego Serca Jezusa.
Pomódlcie się fragmentem tej modlitwy, powtarzając:
„Zmiłuj się nad nami”
Prosimy tymi słowami Jezusa, aby wybaczył nam to, że nie zawsze chcemy Go naśladować.
R.: Serce Jezusa dobroci i miłości pełne.
Dz.: Zmiłuj się nad nami.
R: Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia.
Dz.: Zmiłuj się nad nami.
R.: Serce Jezusa włócznią przebite.
Dz.: Zmiłuj się nad nami.
R.: Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy.
Dz.: Zmiłuj się nad nami.
Rymowanka dla dzieci

Jezu, bardzo Cię prosimy,
pomóż zmieniać nasze czyny.
Karty pracy dla wszystkich dzieci
- książeczka dla sześciolatków temat 54 str. 112 - pokoloruj rysunki z dobrym zachowaniem, skreśl
złe zachowania.
lub
- serce Pana Jezusa do pokolorowania
Elektroniczna wersja kart pracy (informacja w wiadomości z 27.04)
Piosenka – zaśpiewaj
https://youtu.be/51m2QOeGctU

Sercem kocham Jezusa,
Sercem kocham Jezus,
Zawsze będę go kochać,
On pierwszy ukochał mnie
Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

08.06.2020r.

Temat na ten tydzień

Boże Ciało – czcimy Jezusa ukrytegow Białym Chlebie.
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez
Ojca,
tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on
taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
(J 6,54-58)
Codziennie możemy odwiedzać Pana Jezusa w kościele. Jest tam zawsze, ukryty pod
postacią Białego Chleba, który może być też umieszczony w specjalnym naczyniu,
które nazywamy monstrancją.

Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Pan Jezus „wychodzi” z kościoła
pod postacią Chleba i zaprasza nas na wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten
dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także
Bożym Ciałem
Posłuchajcie , jak do świętowania tego dnia przygotowała się Kasia i jej rodzina:
Kasia sypie kwiaty
Wczoraj ja i Ewelina zbierałyśmy kwiaty na łące. Bardzo trudno jest uzbierać cały koszyk
kwiatów, bo niektóre z nich są bardzo małe. Gdy wróciłyśmy do domu, Piotrek bawił się
z Markiem na podwórku.
– Gdzie byłyście? – zapytali nas chłopcy.
Pokazałyśmy im nazbierane kwiaty i Ewelina dodała:
– To na jutrzejszą procesję.
– Aha, to już jutro jest Boże Ciało – przypomniał sobie Piotrek. – Muszę sprawdzić, czy

mama przygotowała mi białą albę, w której będę szedł podczas procesji.
Marek, który stał zdziwiony z boku i przysłuchiwał się rozmowie, zapytał:
– Co to takiego procesja Bożego Ciała?
Pytanie to usłyszała babcia Marysia, która właśnie przyniosła z ogrodu więcej kwiatów do naszych
koszyków. Podeszła do nas i powiedziała:
– Procesja Bożego Ciała to uroczysta wędrówka, w której wszyscy idą odświętnie ubrani, a Jezus
obecny w hostii wychodzi na ulice wsi i miast. Dziewczynki sypią przed Nim kwiaty, a ministranci
niosą kadzidło i dzwonią dzwonkami.
– To ja też pójdę przygotować się do procesji – powiedział Marek i szybko pobiegł do domu.
Dzisiaj od rana cała moja rodzina szykowała się do przeżycia Uroczystości Bożego Ciała.
Ja ubrałam się w moją nową, piękną sukienkę, a Piotrek włożył swoją komunijną, białą albę.
W południe ruszyliśmy wszyscy do kościoła na Mszę Świętą. W kościele ksiądz mówił o dobrym
Jezusie, który jest obecny wśród nas, bo bardzo nas kocha. Bardzo ucieszył mnie moment, gdy
wyruszyliśmy z kościoła z procesją. Szłam tuż przed samą monstrancją niesioną przez księdza i razem
z innymi dziewczynami sypałam kwiaty. Starałam się, najlepiej jak umiałam, sypać kwiaty, które
niosłam w koszyku. Po drodze cała procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, na których
ksiądz stawiał monstrancję z Jezusem i modlił się.
To był wspaniały dzień. W przyszłym roku też wezmę udział w procesji Bożego Ciała.
Jesteście dziećmi Boga, który bardzo was kocha. Kochają was także rodzice.
Odpowiedzcie
-Co dziewczyny robiły na łące?
– Dokąd poszła rodzina Kasi następnego dnia?
– Co ksiądz niósł na początku procesji?
– Kto jeszcze brał udział w procesji?
– Dlaczego ludzie szli uroczyście ubrani w procesji?
Zaśpiewajcie piosenkę „Idzie mój Pan”
https://youtu.be/fiDSB9uFKCs
Ref.: Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.
Rymowanka dla dzieci

Idzie Jezus ulicami,
my witamy Go kwiatami
Karty pracy dla wszystkich dzieci do wyboru
- książeczka dla pięciolatków temat 49 str. 101– pokoloruj kwiatki
- książeczka dla sześciolatków temat 45 str. 94 i 95- pokoloruj obrazek
Elektroniczna wersja kart pracy (informacja w wiadomości z 27.04)
Zachęcam do wykonania dekoracji na Boże Ciało
-witraż lub pokolorować
Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

01.05. i 04.06.2020r.

Temat na ten tydzień

Jestem kochanym dzieckiem Boga
„Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie kładł ręce, lecz uczniowie, widząc
to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie, mówiąc: «Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego»”.
(Łk 18,15-17)
1czerwca obchodzimy Dzień Dziecka.
Jesteście dziećmi Boga, który bardzo was kocha. Kochają was także rodzice.
Chrzest to bardzo ważne wydarzenie w naszym życiu. Pewnie większość z was
go nie pamięta, bo byliście wtedy bardzo mali. Może macie w domu zdjęcia, które
wam o tym przypominają.
Od chwili chrztu wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Pomimo tego, że każdy z nas
jest inny, to możemy Boga nazywać swoim Tatą. On zawsze jest przy nas i zna każdego
z nas najlepiej. On każdego z nas stworzył i o każdego się troszczy. Wszystkie
dzieci na całym świecie mają więc jednego Ojca – Boga. Wszyscy od momentu
chrztu świętego jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiemy, że Bóg – nasz Ojciec – bardzo
nas kocha i pragnie naszego szczęścia.
Rymowanka dla
Jestem dzieckiem Bożym,
bo Bóg mnie stworzył.
Zaśpiewajcie razem piosenkę
„Gdy idziemy poprzez świat”
Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,
w każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga.
Nie ma w życiu zbędnych dni,
każda chwila ważna jest,
w każdej zobacz Bożą myśl.
Ref.: Bo Bóg naszym Ojcem,
bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
i sam prowadzi nas.
https://youtu.be/Jiwqll_hBqc

Dzień Dziecka jest pełen radości, to jest wasze święto
Dzieci mogą się teraz pomodlić
Modlitwa dziękczynna z gestami
Dziękujemy Bogu Ojcu,
Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze ręce, że możemy w nie klaskać.
(dzieci klaszczą w ręce)
Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze nogi, że możemy podskakiwać.
(dzieci podskakują)
Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, na nasze oczy, że możemy widzieć.
(dzieci zamykają i otwierają oczy)
Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze usta, że możemy uśmiechać się do innych.
(dzieci uśmiechają się)

W kartach pracy z książeczki dla pięciolatków ( katecheza 46) dzieci mogą narysować
drogę przez labirynt, w którym przedstawiono ważne chwile z życia każdego dziecka , a w
koszu (str.95) albo na kartce ulubioną zabawkę.
Wesoła piosenka dla dzieci w prezencie
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&feature=youtu.be
Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

25.05. i 28.05.2020r.

Temat na ten tydzień

Nasze Mamy są kochane
26 maja obchodzimy Dzień Matki.
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował ,rzekł do Matki:
<Niewiasto, oto syn Twój>,. Następnie rzekł do ucznia: < Oto Matka twoja>. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie”

(J19, 26-27)
Zagadka dla dzieci
Dobra, miła i kochana,
O swe dzieci zatroskana
To jest nasza ukochana …
Zachęcam, aby dzieci przedstawiły scenkę z życia mamy np.
1. Mama gotuje obiad
2.Mama odkurza pokój.
3. Mama wiesza pranie.
4. Mama prasuje .
5.Mama się modli.
W podręczniku dla pięciolatków jest rymowanka
(Elektroniczna wersja kart pracy (informacja w wiadomości z 27.04)
DOBRA MAMO ,TYŚ JAK SŁOŃCE,
BO MASZ SERCE KOCHAJĄCE.
W kartach pracy dzieci mogą pokolorować obrazek i połączyć w pary obrazki, które do
siebie pasują, a także narysować dla swojej mamy i dla mamy Maryi, która także jest naszą
Mamą w niebie, którą dał nam Pan Jezus,
- laurkę, albo rysunek jaki sami potrafią narysować
Pozdrawiam serdecznie Hanna Sienko

18.05. i 21.05.
Temat na ten tydzień

Święty Jan Paweł II – stulecie urodzin

18 maja obchodzimy stulecie urodzin Świętego Jana Pawła II.
Jan Paweł II był polskim papieżem, urodził się w Wadowicach i nazywał się Karol Wojtyła.
Zachęcam do obejrzenia filmiku dla dzieci , który przybliży dzieciom postać naszego Rodaka Świętego Jana Pawła II
Św. Jan Paweł II - film z serii "Aureola - od Stanisława do Karola"
https://youtu.be/3Mpjh3o2P_A.
lub do wyboru dla młodszych dzieci ( 6min.)
https://youtu.be/kpa5ZxPlhy0
Pokolorujcie dołączony obrazek, zróbcie piękną ramkę.

Obrazek postawcie na widocznym miejscu, aby uczcić naszego świętego Rodaka.
I jeszcze ukochana pieśń Jana Pawła II - Barka
Zaśpiewajcie dla naszego Świętego
https://youtu.be/Kz7DsHyvGy0 -wersja dla dzieci
https://youtu.be/0qzLRlQFFQ4 - wersja dla wszystkich

Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

-

11.05 i 14.05. 2020
Temat na ten tydzień

Maryja to naszą Matką

Już w zeszłym tygodniu pisałam o Maryi i maju, że to miesiąc poświęcony Matce Bożej , Mamie Pana
Jezusa.
Możemy się do Niej modlić śpiewając litanię Loretańską
Modlimy się w kościele, przy kapliczce lub w domu.
Przesyłam link do pięknej modlitwy, litanii do Mamy Pana Jezusa.
https://youtu.be/bgQmgiQGDsU
Zapraszam do śpiewania.
Proszę, aby dzieci narysowały jeden obrazek z litanii, który najbardziej im się podoba,
lub jeśli jeszcze nie wykonały w książeczce:

Elektroniczna wersja kart pracy (dla dzieci starszych i młodszych do wyboru.)
- książeczka dla pięciolatków temat 44 str. 90 – narysuj kwiaty dla Maryi
http://www.przedszkole25.jaworzno.edu.pl/korona/pieciolatki_Spotkania_dzieci_Bozych.pdf

- książeczka dla sześciolatków temat 52 str.108 i 109- pokoloruj obrazek
http://www.przedszkole25.jaworzno.edu.pl/korona/szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf

Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

04.05 i 07.05. 2020
Temat na ten tydzień
Maryja to nasza Matka i Królowa Polski

3 maja obchodzimy święto Matki Bożej Królowej Polski, w tym roku liturgicznie przeniesiona na 2maja.
W Sanktuarium w Częstochowie znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
W tym dniu, ale i przez cały rok pielgrzymuje do Matki Bożej dużo ludzi z różnych zakątków Polski i świata.
W maju ludzie gromadzą się również przy kapliczkach, aby oddawać cześć Maryi.
Modlą się litanią i śpiewają pieśni o Matce Bożej.

Z książeczki dla pięciolatków temat 44 str. 90
Z książeczki dla sześciolatków temat 52 str.108 i 109
Elektroniczna wersja kart pracy (informacja w poprzedniej wiadomości)
Dla dzieci starszych i młodszych do wyboru.
Można wydrukować kapliczkę i nakleić obrazek z Maryją, lub ozdobić obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Proponuję obejrzeć program Mocni w Duchu Dzieciom z 30.04.2020
https://youtu.be/0daWec476k8 tytuł Nadchodzi maj ( może od 17 min)
Jest tam o maju, Maryi i instrukcja wykonania kapliczki z papieru.
Piękna piosenka o Maryi dla dzieci – zaśpiewajcie
https://youtu.be/s3Ski-eVn64
Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

27.04 i 30.04. 2020
Przesyłam dla dzieci elektroniczną wersję kart pracy z religii.
Dla dzieci starszych i młodszych do wyboru.
Z książeczki dla pięciolatków temat 42 str. 86
http://www.przedszkole25.jaworzno.edu.pl/korona/pieciolatki_Spotkania_dzieci_Bozych.pdf

„Msza Święta spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym”
Można opowiedzieć dziecku, że na Mszy Świętej spotykamy się z Jezusem zmartwychwstałym , baranek i
Paschał są znakami Pana Jezusa
Po lewej stronie dzieci mogą narysować krzyż, dużą świecę – nazywa się Paschał i jest symbolem Jezusa
zmartwychwstałego, pokolorować na żółto
Baranka na str. 87 można wykleić watą lub pokolorować, chorągiewkę również na czerwono z białym krzyżem
Dzieci mogą kolorować elektronicznie lub po wydrukowaniu.

Z książeczki dla sześciolatków temat 39 str. 82 i 83
http://www.przedszkole25.jaworzno.edu.pl/korona/szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf

„Radości nadszedł czas- Jezus żyje pośród nas”
Można dziecku opowiedzieć, że w Niedzielę Zmartwychwstania wokół kościołach jest uroczysta procesja, w której
uczestniczą parafianie.
Dzieci mogą kolorować elektronicznie lub po wydrukowaniu.
Pozdrawiam serdecznie
Hanna Sienko

20.04 -23.04.2020
Temat : Święto Bożego Miłosierdzia
Niedziela Miłosierdzia Bożego, tradycyjnie zwana Białą Niedzielą, została ustanowiona na prośbę samego Pana
Jezusa – obchodzimy ją tydzień po świętach Wielkanocnych.
Historia tego święta zaczyna się od postaci św. siostry Faustyny Kowalskiej.
Proponuję rodzicom, aby zapoznały swoje dzieci z tą Świętą
Jej historię fantastycznie opowiada bajka z cyklu „Aureola”, ( można obejrzeć fragment, który opowiada o św.
Faustynie, od 9 minuty filmiku).
https://youtu.be/WJ9c0lJPCRQ
Wiemy już, kim była Święta Faustyna i jaka wiąże się z nią historia. Ale jak właściwie działa Boże miłosierdzie?
Historia Piotrka wyjaśni jak działa miłosierdzie.
https://youtu.be/ZrMBAP9gtlA- opowiadanie ( dla młodszych dzieci 1 i 4 grupy od 2,5 minuty filmiku)
Piosenka o Św. Faustynie dla dzieci
https://youtu.be/ZrMBAP9gtlA
Rysunek Pana Jezusa Miłosiernego do pokolorowania

16.04.2020
Temat : Wielkanoc – Jezus żyje.
Dzieci wiedzą, że Pan Jezus umarł na krzyżu, widziały krzyż np. w przedszkolu zawieszony na
ścianie.
Właśnie obchodziliśmy Święta Wielkanocne tzn. że Pan Jezus zmartwychwstał - to słowo oznacza, że
żyje.
Proponuję opowiedzieć dzieciom fragment Ewangelii
Maria Magdalena i Maria rano udały się do grobu Jezusa. Przed grobem ujrzały Anioła, który im
powiedział, że Jezusa ukrzyżowanego tu nie ma, bo zmartwychwstał, żyje. I stanął przed nimi Jezus.
Kobiety podeszły do niego i objęły go za nogi. Dostały polecenie od Pana Jezusa, by poszły do
apostołów i powiedziały im, że Pan żyje, że zmartwychwstał”.
Pytania do dzieci na które mogą odpowiedzieć
Kto poszedł do grobu Jezusa?
Kogo zobaczyły Maria Magdalena i Maria?
Co powiedział im Anioł?
Kto stanął przed kobietami?
O co poprosił Pan Jezus Marię Magdalenę i Marię?
Dzieci mogą zaśpiewać piosenkę, którą znają z religii z przedszkola pt, „Bóg nie umarł, Jezus żyje”.
Jeśli to możliwe można wydrukować i pokolorować obrazek z Panem Jezusem zmartwychwstałym.

RELIGIA
6.04.2020 i 9.04.2020

Obchodzimy Wielki Tydzień, który przypomina nam o ważnych wydarzeniach z życia Pana
Jezusa.
Zachęcam dzieci do obejrzenia filmiku na temat Wielkiego Czwartku, wtedy to Pan Jezus ze
swoimi uczniami spożywał Ostatnią Wieczerzę.
https://youtu.be/jK9NeNhxqsc
Po obejrzeniu filmiku mogą dzieci opowiedzieć o czym był film i narysować bochenek
chleba.
Dołączam rysunek baranka ( symbol Jezusa zmartwychwstałego)- można go wykleić watą i
jajko, które można ozdobić w dowolny sposób.
Życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego .
Hanna Sienko

RELIGIA

Religia 30.03 i 2.04. 2020r.
1.Zachęcam do oglądania programu Mocni w Duchu Dzieciom
https://youtu.be/YiKRgiFgRWQ
Program ten jest od poniedziałku do piątku: nauka piosenek, prace plastyczne, gimnastyka,
modlitwa.
Można wybrać dowolny fragment audycji stosownie do wieku dziecka.

2.Proponuję dzieciom wysłuchanie nagrania o Niedzieli Palmowej
I wykonanie z pomocą rodziców palmy lub rysunku palmy.
https://youtu.be/YiKRgiFgRWQ
lub obejrzenie filmiku o Niedzieli Palmowej
https://youtu.be/w_Zu3MgPBzc

23.03.2020
Obejrzyj film „Jonasz i podwodny świat - Mocni w Duchu Dzieciom
https://youtu.be/Ag2deTPwLdg
Program od poniedziałku do piątku od 11:00-12:30.

