
12.04   -  15.04.2021 

 

 

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 

 

 

 

https://youtu.be/ZrMBAP9gtlA


 

 

  



08.04.2021 

 

WIELKANOC- JEZUS ŻYJE! 

 

 
  

Wielka noc – to inaczej noc niezwykła, ta, o której stale pamiętamy, zawsze się nią cieszymy. 

Z tej radości malujemy jajka na różne wesołe kolory. 

 

Gdy Pan Jezus umarł na krzyżu został złożony do grobu. Wczesnym rankiem w niedzielę kobiety 

poszły do grobu, ale grób był pusty. Jezusa tam nie było. Jezus wstał z grobu i żyje. Dlatego tak 

radośnie świętujemy Wielkanoc. 

Piosenka 

Bóg nie umarł (machamy palcem), 

Jezus żyje (wznosimy ręce  

Daj Mu ręce swe (klaszczemy dwa razy),   

 daj Mu nogi swe (tupiemy dwa razy),   

daj Mu serce swe (uderzamy piąstką w klatkę piersiową dwa razy),  

 daj Mu duszę swą (podnosimy obie ręce i podskakujemy), 

 

Zagadka 

  
Kto to taki? 

LEŻAŁ TRZY DNI W GROBIE, 

DAŁ BOK PRZEBIĆ SOBIE. 

ZMARTWYCHWSTAŁ W NIEDZIELĘ. 

SPOTKASZ GO W KOŚCIELE. 

(JEZUS) 



 

 

 

 



Religia – dzieci trzy i czteroletnie 

29.03.2021  -  01.04.2021 

 
Pokarmy w moim koszyku 

Wielkanocnym 

 

  
– Kogo widzicie na ilustracji? 

– Co dzieci trzymają w rękach? 

  

W sobotę przed świętami zmartwychwstania idziemy do kościoła z koszykami, 

do których wkładamy różne pokarmy. Za chwilę dowiemy się, co znajduje się 

w koszykach. 

 Koszyk wielkanocny – prezentacja zawartości koszyka, omówienie i wyjaśnienie 

znaczenia potraw 

Przygotujemy  koszyk z pokarmami, które będą poświęcone w sobotni poranek w kościele. 

  



Baranek wkładany do koszyka może być zrobiony z cukru lub z ciasta. Baranek 

przypomina nam Jezusa, który umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i żyje. Przypomina 

nam także, że Jezus oddał swoje życie z miłości do ludzi. 

  

Jajko, które wkładamy do koszyczka, oznacza nowe życie. 

(Chleb –  symbol Chrystusa, wędlina - zdrowie, dostatek, pomyślność) 

  

Wszystkie  pokarmy zanosimy w koszyczku do kościoła w świąteczną sobotę. 

Tam ksiądz je pobłogosławi, a my je spożyjemy w czasie świątecznego śniadania w niedzielę. 

Kiedy w święto zmartwychwstania spożywamy poświęcone pokarmy, to dziękujemy 

dobremu Bogu za zmartwychwstanie Jezusa i nowe życie. Jezus żyje i jest wśród 

nas, ponieważ bardzo nas kocha i chce, abyśmy byli radośni i szczęśliwi. 

 Dzieci mogą ulepić   baranka z plasteliny 

Zagadka 

 

  

NIESIESZ GO W SOBOTNI RANEK, 

JEST W NIM JAJKO I BARANEK. 

(KOSZYK) 


