Moi Drodzy!
W Wielkanoc świętowaliśmy Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Alleluja!!!
W przyszły czwartek, 13 maja minie dokładnie 40 dni od Zmartwychwstania.
Tego dnia nie pójdziecie do przedszkola, a rodzice do pracy, ponieważ w
Niemczech wszyscy tego dnia mają wolne. Dodatkowo świętują też Dzień Ojca.
W Biblii, w Nowym Testamencie
Zmartwychwstaniu.

jest napisane, co się wydarzyło 40 dni po

Uczniowie Jezusa zobaczyli go po Zmartwychwstaniu na własne oczy. Jezus
przychodził do nich, jadł z nimi i rozmawiał. Pewnego dnia Jezus i Jego uczniowie
poszli na Górę Oliwną

. Stanęli na niej, Jezus podniósł ręce i pobłogosławił

uczniów, a kiedy to zrobił, uniósł się do nieba. Na niebie pojawił się obłok
który zasłonił Jezusa, a uczniowie usłyszeli, że ktoś mówi do nich:

,

- Dlaczego wpatrujecie się w niebo?
Uczniowie oderwali wzrok od chmury, która zakryła Jezusa i zobaczyli dwóch
aniołów w białych szatach.
- Nie smućcie się – powiedział jeden z nich. Jezus, który został wzięty od was do
nieba, powróci na ziemię.
Powróci! Uczniowie wiedzieli, że to, co usłyszeli od aniołów, było prawdą. Gdy
nadejdzie czas, Jezus powróci, tak jak obiecał, by wziąć nas też do Nieba.

My nie wiemy, jak wygląda Niebo, o którym mówił Jezus, ale możemy je sobie
spróbować wyobrazić. Wiemy, że to Niebo jest dobre, daje szczęście i radość,
dlatego możemy wszystko, co nam się z tym kojarzy przykleić na nasze prace.

Dwa tygodnie temu przygotowaliście
„niebo”. Dziś przykleimy na nie Pana Jezusa
oraz rzeczy, które kojarzą nam się z radością
i szczęściem. Pokolorujcie je i wytnijcie z
szablonu oraz przyklejcie na kartkę z
niebem. Jeżeli macie swoje pomysły,
dorysujcie to, co chcecie.

Uczniów, którzy biorą udział w zajęciach online proszę, żeby jeszcze nie robili
tego zadania przed lekcją. Popracujemy w sobotę razem. Przygotujcie nożyczki,
klej, kredki oraz wydruk strony.
Dla wszystkich do odrobienia w tym tygodniu → Ćwiczenia str. 96-97, 114-117.

Pozdrowienia!
Pani Magda

Gotowe prace nieba przysyłajcie na WhatsApp lub maila.
Mail: magdalena.biernacka-grunenberg@polnischeschule-essen.de
Tel. 01578/4566330

