12-14.04.2021 – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA
Tematy kompleksowe: Niedziela Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna Kowalska
Cel: Zapoznanie dzieci z tematyką Bożego Miłosierdzia i postacią siostry Faustyny
Kowalskiej.
1. Wyjaśnienie pojęć: sanktuarium i miłosierdzie.
Sanktuarium to jest szczególne miejsce modlitwy, które przypomina nam o ważnym
wydarzeniu.
Miłosierdzie to ogromna miłość Boga do ludzi.
2. Wysłuchanie opowiadania pt. „Pielgrzymka Kasi i Marka” ( dzieci znają bohaterów)
„Na ostatnie katechezie rozmawialiśmy o Bożym Miłosierdziu. Dowiedzieliśmy się, że Bóg
zawsze pragnie naszego dobra, kocha nas tak bardzo, że zesłał na ziemię swojego syna –
Jezusa. Tak ogromną miłość nazywamy miłosierdziem. Pani powiedziała nam, że pierwszą
niedzielę po Wielkanocy nazywamy Niedzielą Bożego Miłosierdzia. W Krakowie jest
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w tym dniu odbywają się tam uroczystości. Po przyjściu z
przedszkola powiedziałam do mamy: - „Mamo czy wiesz, że w najbliższą niedzielę będzie
Święto Bożego Miłosierdzia? –„Wiem i mam dla ciebie niespodziankę. W niedzielę
pojedziemy całą rodziną do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, a potem
odwiedzimy ciocię, która mieszka w tym mieście.” Gdy dotarliśmy na miejsce było tu już
dużo ludzi, w kościele bardzo mi się podobało, zwłaszcza obraz Jezusa, na którym spod
Jego szaty wypływały dwa promienie: jeden czerwony, a drugi bladoniebieski. Pod obrazem
był napis „JEZU UFAM TOBIE”. - „A kim jest ta zakonnica namalowana na obrazie obok?”zapytałam babcię. - „To św. Faustyna Kowalska. To właśnie jej ukazywał się Jezus i poprosił
o namalowanie swojego obrazu.” – „Babciu skąd to wszystko wiesz?”. – „Przeczytałam
w książce, którą napisała św. Faustyna. To dzięki niej znamy modlitwę, która nazywa się
„Koronką do Bożego Miłosierdzia”. „ Pomyślałam, że poproszę babcię, aby nauczyła mnie tej
modlitwy o dziwnej nazwie. Tymczasem patrzyłam na obraz, który widziałam też w naszym
kościele. Dookoła było mnóstwo ludzi, wszyscy w ciszy modlili się , ja też przyklęknęłam
i pomodliłam się za moją rodzinę.”
Po przeczytaniu możemy pokazać dzieciom obraz wpisując hasło w przeglądarce „Obraz
Jezusa Miłosiernego” i porozmawiać na temat treści.
3. Zapraszam do obejrzenia filmu dla przedszkolaków „Jak działa Boże Miłosierdzie?”
https://www.youtube.com/watch?v=Tb7v0AYGHTw&t=198s
4. A może ułożysz puzzle obrazu Jezusa Miłosiernego:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/224392-jezu-ufam-tobie
5. Zachęcam do obejrzenia filmu o siostrze Faustynie Kowalskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ

6. Kolejna propozycja pokoloruj obrazek (do wydruku) przedstawiający Siostrę Faustynę:

