
Temat. W niedzielę palmową uwielbiamy Jezusa.  30.03.2020

Witam Was bardzo serdecznie drodzy rodzice i wspaniałe dzieciaczki. W tym trudnym dla nas 
czasie włączmy się z naszymi dziećmi w przeżywanie najważniejszych wydarzeń naszej wiary.

1. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”- „Na wieki wieków. Amen”.
2. Kochane dzieci, odpowiedzcie na pytania:
– w jaki sposób się z wami przywitałam?
– W jaki sposób witacie panią, gdy wchodzicie do przedszkola?
– A w jaki sposób witacie kolegę lub koleżankę?
– Czy wiecie, jak należy przywitać się z księdzem lub siostrą zakonną?
– Jaki sposób jest najlepszy, aby powitać Jezusa?

Oczywiście, najlepszym sposobem na powitanie Jezusa jest modlitwa. 
Proszę, wstańcie i pomódlcie się modlitwą Ojcze nasz. Pamiętajcie , że modlitwa rozpoczyna się 
i kończy znakiem krzyża.

UROCZYSTY  WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY
 1. Odpowiedzcie na pytania:
– Jak wygląda król?
– W jaki sposób wita się królów?
Można obejrzeć z dziećmi film o powitaniu Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=Po13cYTm_2A

– Opiszcie , jak wita się papieża lub inne ważne osoby?

Kochani, ważne osoby wita się radośnie. Ludzie machają chorągiewkami, kwiatami, śpiewają, 
klaszczą.

2. Uroczyste odczytanie fragmentu z Pisma świętego.
 Pan Jezus postanowił odwiedzić Jerozolimę. Posłuchajcie, jak Go witano.  Mk 11,7-11a.

 „Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś 
słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy 
szli za Nim, wołali: „Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. 
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!” Tak 
przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni.
Można z dziećmi obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=TnCxpsWZ248

Odpowiedzcie na pytania :
– Z czyjego przyjazdu cieszyli się ludzie?
– Jak okazywali swą radość?
Kochane dzieci, Jezus był znany mieszkańcom Jerozolimy. Mieli mało czasu na uroczyste 
przygotowanie powitania. Szybko znaleźli osła. Przykryli go pięknym czerwonym płaszczem. 
Wiele osób ścięło gałązki palmy i machali nimi na powitanie. Kilka osób zdjęło swoje płaszcze i 
ułożyło z nich dywan, po którym szedł osiołek niosący Jezusa. 
3. Można z dziećmi zrobić palmę z gałązek bukszpanu, bazi ,kwiatków suszonych lub zrobionych z 
bibuły lub krepiny.
4. Pokoloruj kolorowankę



5. Naucz się rymowanki na pamięć

 Ludzie w rękach palmy mają,
Jezusa jak króla witają.
  


