Zadania na tydzień od 20-24 kwietnia

5- latki
Wtorek 21.04
Temat: Niedziela Miłosierdzia Bożego
Rodzic pokazuje zdjęcie św. Faustyny i przekazuje najważniejsze wydarzenia z
jej życia.
Siostra Faustyna to święta zakonnica, której ukazywał się Jezus. Mówił jej
ważne słowa o miłości Boga do każdego z nas. Siostra Faustyna spisała
wszystkie prośby i polecenia Jezusa. Kochała Boga całym sercem i zawsze
wykonywała Jego polecenia. Była dobra dla wszystkich i modliła się za
potrzebujących.
Następnie pokazuje obraz i omawia obraz Jezusa Miłosiernego. Na obrazie
widzimy jak z serca miłosiernego Jezusa wypływają dwa promienie.
– Jakiego koloru są promienie?
Kolor jasnoniebieski oznacza wodę, która w czasie chrztu czyni nas dziećmi
Bożymi. Kolor czerwony oznacza krew Jezusa, którą z miłości oddał za nas na
krzyżu.

Nauka modlitwy
„Ufam Tobie , boś Ty wierny
Wszechmogący , miłosierny’

Czwartek 23. 04
Temat : Cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa
Utrwal piosenkę „ Bóg nie umarł”. Zaśpiewaj ją samodzielnie pokazując gesty

Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x)
daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą,
On moim Panem jest.
https://youtu.be/Y9KSEdBizTY
Poproś rodzica o przeczytanie opowiadania.
Na trzeci dzień po śmierci Jezusa przygnębione kobiety udały się d Jego grobu.
Ale gdzie podział się wielki , ciężki kamień , który zamykał wejście do niego ?
Ktoś go usunął !
Kobiety nie chciały wprost wierzyć własnym oczom: ciało Pana Jezusa po
prostu zniknęło! To była pierwsza Wielkanoc. Na dodatek kobietom tym ukazał
się jaśniejący anioł.
Nie bójcie się- uspokajał kobiety- wiem, Kogo szukacie, ale szukacie na próżno.
Bóg przywrócił Go do życia, tak jak to było zapowiadane. A teraz pora iść i
podzielić się tą nowiną z Jego przyjaciółmi. Kobiety z pośpiechem oddaliły się
od grobu, żeby spełnić polecenie anioła,. To był najszczęśliwszy dzień w ich
życiu.
Wbiegły do domu wołając „ On żyje, On żyje” Powiedział na o tym anioł.
Poszłyśmy do grobu, a Jego już tam nie było”. Gdy usłyszeli to przyjaciele pana
Jezusa , natychmiast tez tam się udali , żeby zobaczyć czy to prawda. I odkryli
że grób Jezusa jest pusty. Wiedzieli teraz że Jezus żyje, że trzy dni był w grobie
a potem zmartwychwstał, pokonał śmierć.
Odpowiedz na pytania:
Co zobaczyły kobiety, udając się do grobu?
Kogo tam spotkały?
Co powiedział im anioł?
Którego dnia Pan Jezus zmartwychwstał?
Jeśli udało ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania to brawo!!!
Przyjrzyj jak Jezus wychodzi z grobu

