
Zadania na 7 i 9 kwietnia 

 

7.04- wtorek 

Temat : Wydarzenia Wielkiego Czwartku 

Zachęcenie dziecka do odpowiedzi na pytania 

W każdym domu jest taki przedmiot, przy którym gromadzi się cała rodzina. Jest on bardzo 

ważny. To przy nim siadamy, aby wspólnie jeść, spotykać się i rozmawiać. – Jaki to 

przedmiot? (stół) – Jakie uroczystości świętujemy przy tym stole?. 

Rodzic  czyta dziecku opowiadanie: Ostatnia wspólna wieczerza 

 To był czwartek. Jezus zaprosił swoich dwunastu przyjaciół, aby usiedli z nim do kolacji, 

czyli wieczerzy. Przed wieczerzą Jezus wziął miskę z wodą i ręcznik. Uklęknął przed 

apostołami i obmył im stopy. Piotr nie chciał się na to zgodzić. Lecz Jezus rzekł: – Jeśli ja 

czynię wam dobro, także wy powinniście je sobie czynić nawzajem. Chcę, żebyście 

pomagali sobie. To jest moje przykazanie dla tych, którzy chcą być moimi uczniami. Jezus 

wziął chleb, podziękował Bogu za niego i połamał go, aby wszyscy mogli wziąć po kawałku. 

– Ten chleb stanie się teraz moim Ciałem, które za was będzie wydane. Znaczy to, że gdy 

odejdę do Ojca i tak będziecie mogli się ze mną spotykać. Na znak mojej miłości zostawiam 

wam swoje Ciało pod postacią chleba. W ten sposób będę z wami zawsze, a wy będziecie to 

czynić na moją pamiątkę. Potem wziął kielich z winem, podziękował za nie Bogu i podał 

kielich swoim uczniom. – To jest moja Krew, która zostanie przelana za wasze ocalenie. 

Potem Jezus rzekł do swoich przyjaciół: – Przygotowuję się, aby wrócić do Boga, mojego 

Ojca – rzekł – lecz powrócę. Pewnego dnia przyjdę po was i będziecie z Bogiem na zawsze. 

Ja zawsze będę was kochał.  

Wyjaśnienie, czym jest hostia Dobry Jezus powiedział swoim uczniom, że zostanie z nimi na 

zawsze pod postacią chleba. To On przemienia chleb w swoje Ciało w czasie Mszy Świętej. 

Jezus bardzo nas kocha. Aby być bliżej nas zamieszkał w białym chlebie.  

Wydarzenia, o których słyszeliśmy odbyły się w czwartek. Są one dla nas bardzo ważne 

dlatego dzień, w którym je wspominamy, nazywany jest Wielkim Czwartkiem.  

 

Co wydarzyło się po wieczerzy- posłuchaj.  

Po wieczerzy Jezus i apostołowie wyszli na zewnątrz, aby przejść się aż do Ogrodu 

Oliwnego. Było tam cicho między drzewami i Jezus lubił tam się modlić. Poprosił swoich 

uczniów, aby zaczekali, a sam zaczął rozmawiać z Bogiem na modlitwie. Nagle, światła 

pochodni rozbłysły między drzewami. Nadchodzili jacyś ludzie. Byli to żołnierze, którzy 

przyszli pojmać Jezusa. Jezus został przez żołnierzy pojmany i zaprowadzony na 

przesłuchanie. Na pamiątkę tych smutnych wydarzeń w Wielki Czwartek ksiądz bierze Ciało 



Jezusa pod postacią hostii i zanosi Je do bocznego ołtarza. Tam ludzie modląc się czuwają 

przy Jezusie. W tym czasie ksiądz zdejmuje obrus z głównego ołtarza. Jest to wyraz smutku i 

tęsknoty za Jezusem. 

Sześciolatki 

Budzimy w dzieciach wdzięczność za dar obecności Jezusa we Mszy Świętej: – Za co dziś 

podziękujemy Jezusowi? (za to, że zostawił nam najwspanialszą pamiątkę – siebie samego w 

znaku chleba; za to, że nas kocha i chce być z nami)  

 Dziecko może zaśpiewać piosenkę „Jezus jest tu” 

1. Jezus jest tu, 

Jezus jest tu. 

O, wznieśmy ręce, 

Wielbiąc Jego Imię: 

Jezus jest tu. 

 

2. Pan jest wśród nas, 

Pan jest wśród nas. 

O, wznieśmy ręce, 

Wielbiąc Jego Imię: 

Pan jest wśród nas. 

 

9.04- czwartek 

Temat :Wielka Sobota – święcimy pokarmy 

Stańmy przy krzyżu i wypowiedzmy modlitwę: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 

zmiłuj się nam nami”.  

 Wprowadzenie w temat: 

 – Gdzie znajdują się groby naszych bliskich? 

 – W jaki sposób zachowujemy się na cmentarzu? 

 W Wielką Sobotę odwiedzamy Jezusa leżącego w grobie, modlimy się w ciszy i zadumie. 

Spotykamy się z Nim, bo bardzo Go kochamy i chcemy w ten sposób podziękować Mu za 

Jego miłość. 

Po śmierci Jezusa Jego przyjaciele byli bardzo smutni. Jeden z nich o imieniu Józef zdjął 

ciało Jezusa z krzyża, owinął je w płótno i złożył w grobie wykutym w skale. Wejście do 

grobu zostało zamknięte dużym kamieniem. Wszystkim było bardzo smutno. Przed grobem 

stanęli żołnierze, którzy pilnowali, aby nikt się do niego nie zbliżał.  



Pytania do opowiadania biblijnego  

– Jak czuli się przyjaciele Jezusa po Jego śmierci? 

 – Kto zdjął z krzyża ciało Jezusa? 

 – Gdzie złożono zmarłego Jezusa? 

 – Kto pilnował grobu?  

– Dlaczego żołnierze pilnowali grobu Jezusa? 

 

 Wyjaśnienie dziecku, że po Wielkim Piątku przychodzi Wielka Sobota. Wtedy w kościołach 

przygotowuje się symboliczne groby Jezusa. Przypominają nam one ten prawdziwy grób, do 

którego Jezus został złożony po swojej męce. Znajduje się w nich zawsze figura 

przedstawiająca ciało Jezusa.  

W Wielką Sobotę odwiedzimy dobrego Jezusa w kościele. W ciszy i skupieniu będziemy 

modlić się przy Jego grobie. W tym dniu zanosimy koszyki z pokarmami, aby ksiądz je 

poświęcił. 

 

Sześciolatki 

Zachęć dziecko do tego, aby wymieniło potrawy, które należy włożyć do koszyczka 

wielkanocnego. Przygotujcie razem koszyczek wielkanocny w Wielką Sobotę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


