
6- latki 

Wtorek- 21.04 

 

Temat : W niedzielę Miłosierdzia Bożego oddaję cześć Jezusowi 

 

Propozycja modlitwy „ Jezu ufam Tobie” 3 X 

Wyjaśnienie pojęć: sanktuarium i miłosierdzie  

Sanktuarium jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z dobrym Bogiem, 

upamiętniające ważne wydarzenia. Ludzi, którzy jadą lub idą do sanktuarium nazywamy 

pielgrzymami. Dziś poznamy sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie to wielka 

miłość połączona z wiernością i współczuciem. Bóg kocha nas właśnie taką miłością. Nawet 

jeśli uczynimy coś złego, Bóg nas nie zostawi, ale zawsze będzie blisko każdego z nas. Jego 

miłość będzie zawsze trwać. 

 

Rodzic  pokazuje zdjęcie św. Faustyny i przekazuje najważniejsze wydarzenia z jej życia.  

Siostra Faustyna to święta zakonnica ,która urodziła się w Polsce w miejscowości Głogowiec 

i  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 , który został namalowany w Wilnie na polecenie Jezusa.  Na 

obrazie widzimy jak z serca miłosiernego Jezusa wypływają dwa promienie. Jest to obraz 

Jezusa Miłosiernego. 

 – 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. 

 

 

 

 



 



 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie -  Łagiewnikach 



 

 

Wnętrze  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

 

 

 

Nauka modlitwy    



 „Ufam Tobie , boś Ty wierny 

Wszechmogący , miłosierny’ 

 

 

 Czwartek 23.04 

 TEMAT: RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA 

Zaśpiewaj piosenkę  „ Bóg nie umarł”. Zaśpiewaj ją samodzielnie , pokazując gesty. 

 Mówimy dziecku , o tym, że dobry Jezus spoczywał w grobie. Ale Jezus nie został w grobie 

na zawsze. Po trzech dniach powstał z niego, to znaczy wyszedł z grobu żywy i nigdy już nie 

umrze. Będzie żył na wieki, czyli zawsze. Jezus jest znowu pośród nas, ponieważ bardzo nas 

kocha 

Posłuchaj, jak ten dzień rozpoczęła rodzina Marka.  

 Kiedy wróciliśmy z kościoła z poświęconymi pokarmami w koszykach, mama powiedziała 

do Eweliny: W dzień zmartwychwstania Jezusa, w kościele jest specjalna Msza Święta 

bardzo wcześnie rano. Jesteś już duża i możesz pójść razem ze mną i tatą. To będzie twój 

wysiłek dla dobrego Boga. – A ja, czy też mogę pójść? – zapytałem niepewnie mamę. – O tej 

godzinie będziesz jeszcze spał – odpowiedziała mama. – Mamo, proszę. Na pewno się 

obudzę, wstanę razem z wami – poprosiłem mamę, a ona się zgodziła. Rano kleiły mi się 

oczy, ale wstałem od razu, bez marudzenia. Mama pomogła mi się ubrać i razem z rodzicami 

i Eweliną wyszliśmy z domu. Mimo tak wczesnej pory ulice wcale nie były puste. Szło nimi 

mnóstwo ludzi i wszyscy podążali w stronę kościoła. – Spójrz mamo, tam idzie Kasia z 

rodziną – ucieszyłem się. – Rzeczywiście – uśmiechnęła się mama – ona też musiała 

wcześnie wstać. W kościele było dużo ludzi. Na szczęście ja, Ewelina i Kasia staliśmy blisko 

ołtarza i wszystko widzieliśmy. Piotrek stał jeszcze bliżej, bo on jest ministrantem. Stał obok 

księdza i dzwonił dzwonkami. Bardzo mi się to podobało i trochę mu zazdrościłem, ale 

przecież ja też niedługo będę mógł zostać ministrantem. Potem zadzwoniły dzwony na wieży 

kościelnej, głośno zagrały organy i wszyscy śpiewaliśmy radosną pieśń. W pewnym 

momencie wyszliśmy na zewnątrz i obeszliśmy kościół trzy razy, cały czas śpiewając, a 

kiedy wróciliśmy do kościoła odbyła się uroczysta Msza Święta. Gdy wracaliśmy do domu, 

zapytałem tatę: – Tato, dlaczego dzisiaj w kościele było tak radośnie? – Dobry Jezus 

zmartwychwstał. To wielkie i niezwykłe wydarzenie, dlatego dziś w kościele biły dzwony i 

wesoło śpiewaliśmy. To jest wyrazem naszej radości. Cieszymy się i dlatego obchodzimy to 

święto w tak uroczysty sposób.  

Odpowiedz na pytania  

 – Dokąd poszedł Marek ze swoją rodziną? – 



 - Co najbardziej podobało się Markowi w kościele? 

 – O co zapytał tatę w drodze do domu? –  

- Co odpowiedział tata?  

 Posłuchaj  fragmentu z Pisma świętego: 

„(...)o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć 

grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, 

podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego 

były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł 

zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie 

miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych» (…). 

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to 

jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, 

objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i 

oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą»”.  

Pytania do tekstu biblijnego 

 – Kto pierwszy przybył rano do grobu Jezusa? 

 – Kogo spotkały kobiety?  

 – Co powiedział im anioł?  

– Do kogo niewiasty poszły z radosną nowiną o zmartwychwstaniu? 

 – Kogo spotkały po drodze? 

 – W jaki sposób przywitały Jezusa? 

 – Co powiedział im zmartwychwstały Jezus? 

Wyjaśnienie słowa Alleluja .Słowo alleluja jest okrzykiem radości. Cieszymy się, że Jezus 

zmartwychwstał, że kocha nas i jest zawsze z nami.  

Zaśpiewaj radosne Alleluja 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


