
Temat. Krzyż – cierpienie i śmierć Jezusa 4 -latki

Kochani rodzice, w tym bardzo trudnym czasie, gdy nie możemy uczestniczyć liturgii Wielkiego 
Piątku, przygotujmy krzyż, dwie świece i białą serwetkę, abyście mogli wraz z waszymi dziećmi 
ucałować krzyż na znak szacunku i wdzięczności za miłość Jezusa do ludzi.

1. Przywitanie. Szczęść Boże.
Witam was serdecznie. Na początek pomódlcie się najprostszą modlitwą, którą poznaliśmy podczas
jednego z naszych spotkań.

2. Modlitwa.    Piosenka - „ W imię Ojca i Syna”
https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE

3. Bóg chce nam przybliżyć niebo
Przywitaliśmy się z Bogiem gestem i śpiewem. Pomyślcie o słowach piosenki, którą przed chwilą 
śpiewaliście.
- Co Bóg chce nam przybliżyć?
- Jaki znak czynimy, witając się z Bogiem tą piosenką?

Wyraziliśmy bardzo ważną prawdę, że Bóg chce nam przybliżyć niebo,tzn. chce abyśmy byli 
szczęśliwi i uśmiechnięci.

4. Prezentacja krzyża
- Gdzie w waszym domu znajduje się krzyż?
- Kogo przedstawia figura na krzyżu?

Figura przedstawia Jezusa – Syna Bożego, który właśnie
poprzez krzyż otworzył nam niebo.
- Jak to się stało? Posłuchajcie.

5. Opowiadanie biblijne
 „Krzyż Jezusa znakiem miłości”

Było to w piątek. Źli ludzie związali Jezusa 
i zaprowadzili przed sąd. Sędzia powiedział,że Jezus ma
 być ukrzyżowany,czyli przybity do krzyża. Jezus zgodził 
się na śmierć, choć był niewinny, nikomu nic złego nie
 zrobił.

Żołnierze włożyli Jezusowi na ramiona ciężki krzyż
i kazali go nieść daleko za miasto, na górę. Na tej górze
ręce i nogi Jezusa przybito gwoździami do krzyża.

Wokół krzyża, na którym umierał Jezus, było dużo
ludzi. Stała  pod nim  też mama Jezusa, Maryja. W jej oczach były łzy. Jej kochany Syn tak ukochał 
ludzi, że oddał życie, aby otworzyć im drogę do nieba.

Jezus wisiał na krzyżu. Bardzo cierpiał, męczył się, ale Jego miłość do ludzi była wielka. 
Potem Jezus na krzyżu umarł.

Od tej pory krzyż jest znakiem ,czyli symbolem wielkiej miłości Jezusa do nas.

6.Pytania do opowiadania
- Gdzie źli ludzie zaprowadzili Jezusa?
- Co powiedział sędzia?
- Gdzie żołnierze kazali iść Jezusowi z krzyżem na ramionach?



- Kto stał pod krzyżem?
- Czego znakiem jest krzyż Jezusa?

Jezus- Syn Boży, niewinny i najlepszy człowiek na ziemi – tak bardzo nas kocha, że cierpiał i umarł 
na krzyżu po to ,abyśmy mogli pójść do nieba.

7. Posłuchajcie piosenki -”Jezus kocha ciebie dziś”
https://www.youtube.com/watch?v=3w92Romzb8o

8. Na miłość Jezusa odpowiadam miłością – adoracja krzyża
W ciszy pomyśl, co mógłbyś ofiarować Jezusowi, dziękując Mu za Jego miłość.
Dziecko podchodzi  i całuje krzyż.

9. Zagadka
Stał za miastem na górze,
z drewna ramiona miał duże.
Na nim Jezus umierał,
niebo dla ludzi otwierał.

10. Modlitwa „Znak krzyża” - Może być piosenka „W imię Ojca i Syna”

11. Popatrz na krzyż, który przypomina, jak bardzo Jezus nas kocha. Dzieci ofiarują serca jako 
wyraz miłości do Jezusa. (Jeśli jest możliwość dziecko może dokończyć kolorować obrazek)


