
Środa dn. 07.04.2021 r.  

Cel – Poznanie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. 

Śpiew: Bóg nie umarł you tube. 

https://www.youtube.com/watch?v=nddna7bHcXI 

 Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe. Daj Mu duszę swą. On twoim Panem Jest.            

 

Zadanie: Popatrz jak wygląda poranna procesja wokół kościoła, co niosą wierni w procesji. 

Pokoloruj obrazek jeżeli może być wydrukowany. 

( krzyż z czerwoną stułą, figurkę Zmartwychwstałego Jezusa i Paschał – duża świeca, symbol 

Jezusa, który tego poranka wstał żywy z grobu) 

Wiersz do przeczytania przez rodzica.                                                                                                   

(Dziecko powtarza radośnie między zwrotkami  - JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!) 

Dzwonią dzwony w całym mieście,                                                                                                            

Pan Jezus zmartwychwstał.                                                                                                                           

Głoszą wdzięcznie wszystkim ludziom                                                                                                         

wesołą nowinę.                                                                                                                                                    

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA! 



Na nic proces wymyślony.                                                                                                                                          

Na nic wyrok fałszywy.                                                                                                                                                      

Na nic zbrodnia okrutna,                                                                                                                                                        

bo króluje Bóg żywy.                                                                                                                                                       

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA !                                                                                   

Na nic kamień ogromny.                                                                                                                                  

Na nic wojsko przy grobie.                                                                                                                         

Na nic plotki i kłamstwa,                                                                                                                       

podstawieni świadkowie.                                                                                                                                           

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!                                                                                                                   

Dzwonią dzwony w całym mieście,                                                                                                                                      

Pan Jezus zmartwychwstał.                                                                                                                                           

Śmierć zwyciężył już na wieki,                                                                                                                                             

z Ojcem nas pojednał.                                                                                                                                                      

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!    

                                                                                                                                                                                               

Link: Jezus Chrystus jest Panem Alleluja. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjHFKZyMF80 

 

 

 

Czwartek dn. 08.04.2021 r. 

 

Temat: W Niedzielę Miłosierdzia Bożego oddaję cześć Jezusowi. 

Cel: Poznanie prawdy o Bożym Miłosierdziu.                                                               

Kształtowanie postawy zaufania Miłosierdziu Bożemu. 

 

Miłosierdzie to wielka miłość połączona z wiernością i współczuciem.                           

Bóg kocha  nas właśnie taką miłością. Nawet jeśli czynimy coś złego,                                

Bóg nas nie zostawi, ale zawsze będzie blisko każdego z nas. Jego miłość będzie 

zawsze trwać.  

Sanktuarium to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z dobrym Bogiem, 

które przypominają ważne wydarzenia. Na rysunku widzimy sanktuarium Pana 

Jezus miłosiernego w Krakowie. Jeżeli można wydrukować, proszę o 

pokolorowanie obrazka.  



 

Dziś poznamy sanktuarium w Krakowie, gdzie znajduje się obraz Pana Jezusa 

Miłosiernego i Siostrę Faustynę. Z serca zmartwychwstałego Pana wypływają 

dwa promienie: niebieski i czerwony. 



 

 

Kolor niebieski oznacza wodę, która w czasie chrztu czyni nas dziećmi Bożymi. 

Kolor czerwony oznacza krew Jezusa, którą z miłości oddał za nas na krzyżu. 



 

Na obrazie widzimy świętą Siostrę Faustynę. Tej siostrze zakonnej objawił się 

Pan Jezus, mówił jej ważne słowa o miłości Boga do każdego z nas i prosił, by 

namalowała Jezusa jakiego widzi. 

   

Zaśpiewajcie lub  odmówcie z rodzicami  słowa                                                                 

zapisane na obrazie: JEZU UFAM TOBIE X/3  

 


