ZADANIA od 11-15 .05

5 -latki

Temat: Poznajemy historię objawienia w Fatimie
Obejrzyj film
https://youtu.be/2R2g143RjSo

Dzieci , które widziały i rozmawiały z Maryją – Łucja, Franciszek , Hiacynta

Figura Matki Bożej z Fatimy

Kościół i plac w Fatimie

Temat : Jezus zaprasza wszystkich do swojego stołu
Powitanie modlitwą „ Ojcze nasz”

Dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym ,że Jezus zmartwychwstały spotyka się z nami w każdą niedzielę i
jest obecny w Komunii Świętej.
Rodzic zadaje pytanie dziecku
Kto spotyka się przy stole?
Co robią ludzie , którzy siedzą przy stole?
Dlaczego ludzie spotykają się przy stole?
Ludzie, którzy się kochają, spotykają się przy stole, aby wspólnie spożywać posiłek. Chcą dzielić się
tym, co mają, ze swoją rodziną, przyjaciółmi, bliskimi. Kiedy mamy swoje urodziny lub imieniny,
zapraszamy rodzinę i przyjaciół. Przygotowujemy im coś specjalnego do zjedzenia. Chcemy, aby nie
byli głodni, ale cieszyli się razem z nami.

Dobry Jezus tak bardzo nas kocha, że dzieli z nami chleb, abyśmy już nie byli głodni. Jezus pragnie,
abyśmy jedząc Jego chleb, byli coraz lepsi, szczęśliwi i radośni. Aby być bliżej nas, Jezus, zamieszkał w
białym chlebie. Ten chleb nazywany jest hostią. Ludzie wierzący w Jezusa słyszą Jego zaproszenie,
dlatego przychodzą do kościoła i przyjmują Jego Ciało, pod postacią białej hostii. Ksiądz podaje
ludziom Jezusa ukrytego w okrągłym, białym opłatku. Jezus przez ręce księdza przychodzi do nich,
spotyka się z nimi, łączy się z nimi. W ten sposób obdarowuje ich swoją największą miłością, radością
i szczęściem. To spotkanie nazywamy Komunią Świętą. Wy też kiedyś przyjmiecie Ciało Jezusa i
przystąpicie do Komunii Świętej. Kto chce się dobrze przygotować do takiego spotkania z dobrym
Jezusem, musi Go najpierw poznawać na katechezie, spotykać się z Nim na modlitwie w domu,
przychodzić do Niego w każdą niedzielę do kościoła i słuchać z uwagą Jego słów, które mówi do nas
przez księdza.
Zadanie
Dziecko wykleja szablon hostii zwiniętymi w kuleczki kawałkami bibuły

