ZADANIA
Zadania na tydzień od 27-30 kwietnia
6- latki
Wtorek -28.04
Temat: Temat: Maryja Matką i Królową Polski
Przypomnijcie sobie co wiemy o Matce Bożej?
np. Jest mamą Jezusa, mama Maryi miała na imię Anna, a tata Joachim,
odwiedził ją anioł Gabriel, mieszkała w Nazarecie , jej mężem był św. Józef,
jest naszą Matką , jest Królową Polski.
Popatrzmy na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, co charakterystycznego
dostrzegamy na jej twarzy? Co mogą oznaczać jej rysy (rany) skąd się wzięły na
jej twarzy. Popatrzcie na jej oczy jakie są np: zatroskane, wesołe, smutne,
zmęczone ….

Posłuchajcie krótkiej historii.
Babciu, dlaczego na obrazie Maryi są takie rysy? – zapytałam. – Posłuchaj
Kasiu – powiedziała babcia. – To długa, ale piękna historia. Kiedyś do klasztoru
włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli uciec.
Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą
obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo zniszczony obraz wrócił do
klasztoru. Król Polski zajął się jego odnowieniem. Zadanie to powierzył
znakomitym malarzom. Ci jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys
spowodowanych cięciem szabli. I tak nawet dzisiaj możemy je oglądać. – Kasiu
– powiedziała babcia. – Popatrz jeszcze raz na twarz Maryi, na jej oczy. Ma
oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi, a
szczególnie na tych, którzy się modlą razem z Nią. Polacy bardzo polubili tę
twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich kłopotach i
zmartwieniach. Do Niej zwracali się również wtedy, gdy na nasz kraj napadli
wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo szybko zdobyli Warszawę, Poznań,
Kraków i dotarli do Jasnej Góry. Było to już ostatnie ważne miejsce do
zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk
szwedzkich. Na szczycie natomiast tylko niewielu polskich żołnierzy i
zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się zwycięstwem rycerzy
Maryi. Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała Polaków do walki i atak
szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił
Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu
narodu uroczyste ślubowanie. Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do apelu,
śpiewając o godzinie 21.00 „Maryjo Królowo Polski...”.
Odpowiedz na pytania
– Które sanktuarium maryjne nazywamy duchową stolicą naszej Ojczyzny?
– Dlaczego na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej są widoczne rysy? –
Dlaczego król Polski ogłosił Maryję Królową naszej Ojczyzny?
– Kto bronił Jasnej Góry przed szwedzkimi wojskami?
– W jakiej modlitwie Polacy każdego dnia jednoczą się ze swoją Matką?
Naucz się słów Apelu Jasnogórskiego
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.”

Cwartek 29.04
TEMAT: ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS JEST ZE MNĄ
Zachęcamy do uwielbienia Jezusa Zmartwychwstałego piosenką „Bóg nie
umarł”.
Następnie rozmawiamy z dzieckiem na temat minionych Świąt
Zmartwychwstania.
Jakie święta przeżywaliśmy niedawno?
Na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wielkanoc?
Święta Wielkanocne są bardzo radosne, ponieważ cieszymy się
zmartwychwstaniem Jezusa, który pokonał śmierć. W kościele przypomina nam
o tym wydarzeniu pusty grób, figura zmartwychwstałego Jezusa, a także duża
świeca zwana paschałem.
Zmartwychwstały Jezus obiecał swoim uczniom, że nie zostawi ich samych, że
będzie z nimi do końca świata. Jezus kocha każdego z nas i jest dzisiaj wśród
nas, chociaż Go nie widzimy.
Kiedy gromadzimy się w imię Jezusa?
Gdy gromadzimy się na Mszy Świętej, gdy poznajemy Jezusa na katechezie,
gdy modlimy się do Niego, On jest wśród nas, bo tak nam obiecał. Tak bardzo
nas kocha, że jest zawsze z nami.
Gdzie jeszcze możemy spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem?
Wyjaśniamy ,że żywy Jezus mieszka w kościele w tabernakulum. Jest obecny
pod postacią białego opłatka. Biały okrągły opłatek, który nazywamy hostią,
podczas Mszy Świętej staje się prawdziwym Ciałem Jezusa. Ludzie spożywają
ten Chleb, aby mieli siłę być coraz lepszymi. Ty również będziesz mógł/ła
przyjąć Jezusa pod postacią chleba w dniu I Komunii Świętej.
Posłuchaj opowiadania czego Kasia dowiedziała się na katechezie.
Na katechezie pani powiedziała nam, że zmartwychwstały Jezus jest zawsze
obecny pośród nas. Rozejrzałam się dookoła i bardzo się zdziwiłam, bo nigdzie
Go nie widziałam. Zapytałam Marka: – Marek, czy widzisz tu Jezusa? – Nie –
odpowiedział Marek – zapytam panią katechetkę, gdzie ona Go widzi – i

podniósł rękę do góry. – Słucham, Marku – powiedziała pani. – Proszę pani, jak
Jezus może być obecny wśród nas, skoro Go nie widzimy? Gdy usłyszeliśmy
pytanie Marka, wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na odpowiedź pani. –
Drogie dzieci – powiedziała pani katechetka z uśmiechem – to, że nie widzimy
Jezusa, nie oznacza, że Go tu nie ma. Przecież On jest obecny wśród nas, gdy
się modlimy, gdy uczymy się o Nim oraz śpiewamy religijne piosenki. Jezus
powiedział, że gdy Jego uczniowie są razem, On jest pośród nich. My jesteśmy
uczniami Jezusa i zebraliśmy się razem na katechezie, aby Go wychwalać i
poznawać. Jezus jest wśród nas, kiedy spotykamy się w Jego imię. Jezus
mieszka w nas, w naszych rodzicach, przyjaciołach, nauczycielach. Mieszka w
każdym człowieku. Jest z nami w każdym miejscu i w każdym czasie.
Odpowiedz na pytania do opowiadania
– Czego Kasia nie zrozumiała z wypowiedzi pani?
– O co Marek zapytał panią katechetkę?
– Co odpowiedziała dzieciom pani?

Zaśpiewaj piosenkę. „Jezus jest tu”
https://youtu.be/XQ8g4xbyRHo

