
ZADANIA  

Zadania na tydzień od 27-30 kwietnia 

5- latki 

Wtorek 28.04 

Temat:  Msza święta- spotkanie wierzących  ze zmartwychwstałym Jezusem 

Propozycja modlitwy: 

„Ufam Tobie , boś Ty wierny 

Wszechmogący , miłosierny” 

 Rozmawiamy z dzieckiem o zasadach poprawnego zachowania się w kościele. 

Na początku wykonanie krzyża wodą święconą, a potem przyklękniecie 

powitanie Pana Jezusa obecnego  w tabernakulum.  

 Odwołanie się i przypomnienie  wiadomości o pustym grobie Jezusa.  

Pokazanie obrazu Jezusa zmartwychwstałego 



 



Zwrócenie uwagi na wyciągniętą, wskazującą niebo, dłoń Jezusa i na chorągiew 

– symbol Jego triumfu nad złem. 

 

Pokazanie obrazu baranka wielkanocnego 

 

 

Wyjaśnienie ,że baranek wielkanocny jest symbolem zmartwychwstania Pana 

Jezusa, który choć był niewinny, umarł za grzechy wszystkich. 

Żywy Pan Jezus mieszka w kościele. Wielki Bóg ukrył się w małym białym 

opłatku i bardzo Mu zależy, żeby wszyscy ludzie przyjmowali Go pod ta 

postacią. Dziękujemy Panu Jezusowi za to że oddał za nas życie w kościele 

śpiewamy Mu tak.  

 

„Baranku Boży , który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży , który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami 



Baranku Boży , który gładzisz grzech świata, obdarz nas pokojem”. 

 

Spróbuj zaśpiewać  z rodzicem , rodzeństwem „Baranku Boży” 

 

Czwartek  29.04 

Temat : Maj miesiącem Matki Bożej 

 

Mówimy dziecku ,że od zimy zmieniło się wiele w przyrodzie  (wymieniamy 

zmiany w otoczeniu- kwitnące kwiaty, pojawiające się listki, cieplejsze dni). 

 

Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Matce Jezusa, Maryi. Bardzo 

się cieszymy, że jest Ona również naszą Matką. Dlatego chcemy jej 

podziękować, że my także ją kochamy i  poświęciliśmy dla Niej  najpiękniejszy 

miesiąc.   Wszyscy bardzo kochają Maryję, możemy odwiedzać ją w 

szczególnych miejscach  w Polsce np.  Częstochowa- Jasna Góra, Licheń , 

Gietrzwałd, Święta Lipka, lub na świecie  Lourdes, Fatima , Guadelupe  i wiele 

innych. 

 

W miesiącu maju ludzie gromadzą się przy kapliczkach i przydrożnych 

krzyżach , aby odmawiać szczególną modlitwę – Litanię, ciesząc się z tego ,że 

Maryja jest zawsze blisko nas. Dziękujemy jej za to, że jest  Matką Pana Jezusa 

i zarazem naszą. Dlatego chwalimy Ją różnymi pięknymi tytułami,  o których 

powiem wam na następnej katechezie.  

Przyjrzyj się przydrożnym kapliczkom.  Poproś rodzica o pokazanie kapliczki w 

najbliższej okolicy. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Pomódl się rymowanką naucz się jej na pamięć 

  „ Dla Maryi Bożej Matki-kwitną w maju wszystkie kwiatki” 

 

 

 

 

 

 

 

 


