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Przedszkole 6 latki  

Witajcie Przedszkolaki       

 

Dosyłam zestaw zadań na najbliższy czas. 

Podaję link do padleta, w którym znajdziecie różne ciekawe propozycje dla Was: 

https://padlet.com/dorotazydron6/kvnv9jdlsqm4xccj  

Zaczyna się właśnie miesiąc maj – miesiąc Matki Bożej. W padlecie są filmiki o spotkaniach Matki 

Bożej z dziećmi. Jest piosenka: „Chwalcie łąki umajone”, którą śpiewa się zawsze dla Matki Bożej w 

maju oraz Litania do Matki Bożej. Możecie wybrać sobie kolorowankę do wykolorowania, najpierw 

jednak Rodzice muszą Wam w tym pomóc      . Poszukajcie razem z Rodzicami, co można znaleźć w 

padlecie. 

 Polecam też kolejny raz kanał Youtube Mocni w Duchu Dzieciom, który codziennie na żywo prowadzi 

zajęcia z dziećmi g.11-12.30.  

W padlecie, w kolumnie Katecheza przedszkolaka jest link do Bloga, tam pierwszy u góry wpis trzeba 

rozwinąć i znajdziecie propozycję prac ręcznych do wykonania. Rodzice na pewno Wam pomogą. 

Mogą zabrać wszystkie wasze podręczniki z przedszkola, żebyście mogli wykonywać swoje prace w 

domach.  

W waszych książkach do religii proszę o wykonanie poniższych katechez:  

Katechezy nr 42 – Msza święta spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym 

 W padlecie w kolumnie Msza święta można obejrzeć filmik – katechezę o mszy świętej. W 

podręczniku trzeba pokolorować Paschał – to duża świeca z pięcioma czerwonymi kulkami – 

gwoździami , wbitymi do świecy na kształt krzyża – link do zdjęć Paschału jest w padlecie w kolumnie 

Msza święta. Do wklejenia jest też czerwona chorągiewka przy białym baranku. Biały baranek 

symbolizuje Pana Jezusa, który został zabity na krzyżu na ofiarę za grzechy, jak baranek. Ale 

Zmartwychwstał i żyje, i spotykamy się z Nim na mszy świętej, choć jest ukryty pod postaciami chleba 

i wina. Link do podobnej kolorowanki jest w kolumnie Wielkanoc, można też samemu spróbować 

narysować baranka z chorągiewką czerwoną 

katecheza 43 – Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu  

To katecheza o misjach i misjonarzach. Filmik o misjach znajduje się w padlecie w kolumnie: Misje 

święte – filmik pt.: Historia Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. W podręczniku trzeba wykolorować 

kontynenty na podane kolory. Misjonarze to osoby, które wyjeżdżają do dalekich krajów na innych 

kontynentach, by głosić innych naukę Pana Jezusa i pomagać im lepiej żyć. W podręczniku są zdjęcia 

misjonarzy z dziećmi, którym pomagają. Kraje misyjne to zazwyczaj biedne kraje. My tez możemy 

pomagać misjom tutaj, gdzie mieszkamy, o tym powie Wam filmik o Papieskich Dziełach Misyjnych 

Dzieci.  

katecheza 44 – Maryja naszą Matką.  

Zaczyna się miesiąc maj. Jest to miesiąc Matki Bożej. W maju śpiewamy Maryi specjalną modlitwę, 

która nazywa się Litania loretańska. W padlecie jest w kolumnie: Śpiewamy dla Maryi – posłuchajcie 

w domu i zaśpiewajcie z innymi. W maju pięknie zakwita każda łąka, pełno jest świeżych kwiatów. 

https://padlet.com/dorotazydron6/kvnv9jdlsqm4xccj
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Jest taka piosenka, która mówi, aby wszystkie łąki z kwiatami, góry i doliny zielone, cieniste gaiki i 

wijące się strumyki, ptaki i ryby – aby wszystko stworzenie chwaliło Maryję, Matkę Pana Jezusa 

chwaliły Maryję. My też możemy dołączyć się do wychwalania Maryi i zaśpiewać dla niej coś 

pięknego, np. tę piosenkę: Chwalcie łąki umajone – posłuchajcie, też jest w padlecie. W waszym 

podręczniku jest obrazek – rodzina Julki śpiewa przy kapliczce dla Maryi zawieszonej na drzewie 

(kapliczka do przyklejenia jest w naklejkach w środku książki). Jest też do pokolorowania kapliczka 

Maryi na drzewie. Obrazek Maryi- Królowej Polski jest do wycięcia na końcu książki (w wycinankach – 

z napisem katecheza 44). W dzbanie narysujcie piękne kwiaty dla Maryi, która jest też waszą mamą. 

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o Maryi znajdziecie w padlecie filmiki o Matce Bożej.   

Życzę Wam pięknej pracy z pomocą kogoś w domu!       


