Materiały do pracy dla klasy I
Data: 07.04.2020. (wtorek)
Termin wykonania zadania: do końca bieżącego tygodnia.
Szczęść Boże!
Temat str. 80-81 podręcznik

39. W Wielką Sobotę odwiedzamy Jezusa.
1. Poproś rodziców o przeczytanie tekstu.

Dzisiaj spotkamy się przy grobie Pana Jezusa. Jest to inny grób niż te,
które są na naszym cmentarzu. W tym grobie został złożony Pan
Jezus, który z miłości do każdego z nas oddał swoje życie na krzyżu.
Ale Jezus nie pozostał w grobie! On pokonał śmierć i
zmartwychwstał. W ten sposób każdy z nas otrzymał życie wieczne.
Pan Jezus jest obecny w Bożym Grobie w monstrancji pod postacią
Hostii – białego chleba. Grób Pana Jezusa nie jest więc smutny, lecz
radosny. Wyrazem tej radości są piękne kwiaty.
Zachęcam do wysłuchania przez dzieci opowiadania -nagranie
dołączone w materiałach i odpowiedzi na pytania:
– Po co Kuba z mamą nieśli święconkę do kościoła?
– Przy czym Kuba modlił się razem z mamą kościele?
– W którym miejscu w grobie jest ukryty Pan Jezus pod postacią
białego chleba?
– Co oznacza dla nas krzyż?
– Co oznacza światło świec?
– Co oznaczają kwiaty w Bożym grobie?
– Dlaczego grób Pana Jezusa jest inny niż groby wszystkich ludzi?
Wykonaj polecenia ze strony 80 i 81 w podręczniku.
Proszę przesłać prace z tego dnia do oceny.

Data: 07.04.2020. (środa)
Termin wykonania zadania: do końca bieżącego tygodnia.

Temat str. 82-83 podręcznik

40. Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa.
Kobiety przy grobie
W niedzielę rano przychodzą do grobu kobiety, które bardzo kochają
Pana Jezusa. Popatrzcie, coś trzymają w dłoniach. To słoiczki z
pachnącymi olejkami i ziołami. Chcą skropić ciało Pana Jezusa, bo tak
nakazywał zwyczaj. Myślą: „Poprosimy straże, odsuną nam głaz”.
Przychodzą i… widzą, że kamień jest odsunięty, grób pusty, a silni
żołnierze drżą ze strachu. Na głazie jaśnieje anioł w szatach białych
jak śnieg. Kobiety przestraszyły się. „Nie bójcie się – mówi
Anioł – szukacie Jezusa ukrzyżowanego, tu Go nie ma, powstał z
martwych”.
Jakże cieszą się kobiety. Jezus żyje! Zwyciężył! Pokonał śmierć i zło.
Biegną powiedzieć o tym uczniom.
Na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa obchodzimy święto
zwane Wielkanocą. W tym dniu wszyscy wierzący spotykają się z
Jezusem na Mszy Świętej. Najwytrwalsi przychodzą do kościoła
wcześnie rano, gdy wschodzi słońce. Każda niedziela w roku
przypomina nam o tym wydarzeniu i dlatego niedziela jest dniem
świętym. W czasie wielkanocnym pojawiają się w kościele
znaki Chrystusa zmartwychwstałego.
W niedzielę wielkanocną spotykamy się z rodziną na uroczystym,
smacznym śniadaniu, dzielimy się święconym jajkiem, składamy sobie
życzenia, modlimy się, rozmawiamy, cieszymy się sobą. Jesteśmy dla
siebie dobrzy, bo tak jest w rodzinie, która kocha Jezusa. A tam, gdzie
jest Jezus, tam jest i dobro.
Wykonanie zadań ze strony 82 i 83 w podręczniku.

Zachęcam do śpiewania pieśni „Jezus Chrystus jest Panem. (nagranie
w załączniku).
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