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Temat: Uczta Jezusa. 
 

Kochane dzieciaczki, wytrzymujacie w domu? Ja też już ledwo. Mam dla Was dzisiaj 

kolejne zadanko. Wielu z Was przesłało mi palmy. Piękne. Nie wyrzucajcie ich, chcę 

je zobaczyć jak wrócimy. Pamiętam o nagrodach. 
 

Dzisiaj także liczę na pomoc Waszych opiekunów (dziękuję im z góry). 

Więc zaczynamy. Treści tego tematu mówią o uczcie jaką spożył Pan Jezus ze swoimi 

dwunastoma uczniami. Była ona bardzo ważna, bo w czasie jej trwania Pan Jezus 

ustanowił dwa ważne sakramenty (taka nazwa) – kapłaństwo (stąd mamy dzisiaj księży) 

i Eucharystię (dorośli i starsi przyjmują Ciało Pana Jezusa pod postacią białego chleba 

w czasie mszy św.) - jak się spotkamy dokładniej Wam wytłumaczę. 

Proponuję Wam też kolejne dwa zadania: 

 

1. ZADANIE: 

- fragment Ostatniej Wieczerzy – bo tak nazywamy tą ucztę pokazuje nam filmik na 

YOUTUBE – tam dorośli wam odszukają: Księga Ksiąg Ostatnia Wieczerza. 

Fragment filmu. link:https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc 
 

- bardzo poważny ten film prawda? 

- a jak Wam się podobał Krzysiu? Trochę się popisuje? 

Film pokazuje, że każdy z nas powinien nauczyć się pomagać innym, mamie, tacie, 

babci, pani w przedszkolu, koledze, koleżance. Wtedy naśladujemy w swoim życiu 

Pana Jezusa – czynimy dobro. A ja wiem, że Wy macie dobre serduszka. Wieć zróbcie 

dzisiaj coś dobrego. 
 

2. ZADANIE: 

- a teraz kolejne zadanie do narysowania weźcie kartkę od bloku/ksera, kredki i do 

dzieła. Pan Jezus wziął chleb i narysujcie chleb – taki jaki codziennie jecie, potem 

wziął kielich z winem i narysujcie owoce, z których robi się wino, czyli..... winogrona 

(mogą być fioletowe).  Jeśli macie ochotę i rodzice się zgodzą wam pomóc zróbcie 

zdjęcie i prześlijcie mi na pocztę: dorota.sobiegraj@op.pl  będą nagrody; nie 

zapomnijcie się podpisać 

 

A! 

Jeszcze mam małą prośbę tak jak ostatnio, pomódlcie się na koniec do Anioła Stróża, 

albo jaką tylko modlitwą chcecie, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i jak najszybciej mogli 

się spotkać. 

 

Gorąco Was i Waszych opiekunów pozdrawiam – przesyłam masę buziaczków  

i uścisków. 

 

      Pani DOROTA 
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