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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- WSTĘP

Najpierw powiedz dziecku, o czym będziecie rozmawiać. Możesz przeprowadzić z dzieckiem

rozmowę z zaproponowany niżej sposób.

▪ Krok 1 – Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś poprosił cię o wykonanie jakiejś

czynności. Na przykład: Nauczyciel w szkole musi na chwilę wyjść z sali i prosi uczniów o

wykonanie zadania. Rodzice proszą o wyrzucenie śmieci, wyprowadzenie psa,

poukładanie rzeczy w pokoju, odrobienie lekcji, itp.

▪ Krok 2 – Są takie osoby, które od razu biorą się za wykonanie pracy i są też takie osoby,

które mówią sobie, że mają dużo czasu i najpierw zajmują się innymi sprawami. Do której

grupy ty należysz? Czy lepiej jest od razu wykonać zadanie czy lepiej najpierw zająć się

czymś innym? Czy jeśli najpierw zajmuję się czymś innym to jestem nieposłuszny

rodzicom/nauczycielom? Zawsze ważne jest to, żeby od razu, jak najszybciej to możliwe,

wykonać polecone nam zadanie.

▪ Krok 3 – Dzisiaj przypominamy sobie dzień, w którym Pan Jezus poszedł do nieba. Zanim

jednak Pan Jezus na oczach swoich uczniów uniósł się do nieba, to zostawił swoim

uczniom pewne zadanie do wykonania. Posłuchaj Ewangelii i zapamiętaj jakie to jest

zadanie i zastanów się czy uczniowie powinni od razu wykonać to zadanie czy może mogą

najpierw zając się czymś zupełnie innym.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PO EWANGELII
▪ Następnie przeczytaj razem z dzieckiem tekst Ewangelii – pomogą w tym przygotowane obrazy. Możesz użyć innej formy

przedstawienia dziecku treści Ewangelii (kukiełki, przedstawienie, marionetki z opuszków palców, twarze narysowane na

plastikowych łyżeczkach, rysowanie podczas opowiadania), ale zawsze trzymaj się faktów zawartych w Biblii. Czytając

Ewangelię pomóż dziecku zrozumieć tekst np. przez zmianę głosu.

▪ Po przeczytaniu Ewangelii zadaj dziecku kilka pytań. Pytania bez odpowiedzi znajdziesz na następnych stronach.

o Dokąd poszli uczniowie Pana Jezusa? [do Galilei, na górę]

o Co zrobili uczniowie, gdy zobaczyli Pana Jezusa? [oddali Mu pokłon]

o Co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, jakie zostawił im zadanie do wykonania? [uczniowie mają iść i nauczać

wszystkie narody oraz udzielać ludziom chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego]

o Czego uczniowiemają uczyć innych ludzi? [tego wszystkiego, czego nauczyli się od Pana Jezusa]

o Jak myślisz, czy uczniowie powinni od razu zabrać się za wykonywanie zadania, jakie zostawił im Pan Jezus? [tak]

o Dlaczego uczniowie nie mogą zwlekać z wykonaniem tego zadania? [żeby jak najszybciej, jak najwięcej osób

dowiedziało się o Jezusie, o tym wszystkim, co Jezus robił i o tym, że Jezus jest naszym Zbawicielem]

o Czy zadanie, które Pan Jezus zostawił swoim uczniom do wykonania dotyczy także nas? [tak, ponieważ my też

jesteśmy uczniami Pana Jezusa]

o W jaki sposóbmy możemy dzisiajwypełnić to zadanie?
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Jedenastu 
uczniów 
udało się 
do Galilei, 
na górę, 
tam gdzie 
Jezus 
im polecił.



A gdy Go 
ujrzeli, oddali 
Mu pokłon.

Niektórzy 
jednak 
wątpili. 

Wtedy Jezus 
podszedł do 
nich i 
przemówił 
tymi 
słowami:



«Dana Mi jest 
wszelka 
władza 
w niebie 
i na ziemi. 



Idźcie więc 
i nauczajcie 
wszystkie 
narody, 
udzielając im 
chrztu 
w imię Ojca 
i Syna, 
i Ducha 
Świętego.



Uczcie je 
zachowywać 
wszystko, co 
wam 
przykazałem. 

A oto Ja 
jestem z 
wami przez 
wszystkie dni, 
aż do 
skończenia 
świata».





ODPOWIEDZ 
NA PYTANIA

o Dokąd poszli uczniowie Pana Jezusa?

o Co zrobili uczniowie, gdy zobaczyli Pana Jezusa?

o Co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, jakie zostawił im zadanie

do wykonania?

o Czego uczniowie mają uczyć innych ludzi?

o Jak myślisz, czy uczniowie powinni od razu zabrać się za wykonywanie

zadania, jakie zostawił im Pan Jezus?

o Dlaczego uczniowie nie mogą zwlekać z wykonaniem tego zadania?

o Czy zadanie, które Pan Jezus zostawił swoim uczniom do wykonania

dotyczy także nas?

o W jaki sposób my możemy dzisiaj wypełnić to zadanie?
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NAUCZ SIĘ 
PIOSENKI

 Zrzuć ciężary na Jezusa

 https://youtu.be/7lF94QNZjrc

 Zobacz, jakie gesty można wykonywać podczas 
śpiewania:

 https://www.youtube.com/watch?v=Xl_uZqIX1PU
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ROZWIĄŻ 
ZADANIA

 Pokoloruj

 Połącz kropki

 Znajdź 10 słów

 Znajdź 8 różnic

 Znajdź drogę w labiryncie
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