
WITAM DROGIE SZEŚCIOLATKI 

                                           ( 25-29.05.2020r.) 

Witam serdecznie wszystkie Dzieci, oraz Waszych Drogich Rodziców. 

Temat:  Jezus dał Ducha Pocieszyciela, który me serce rozwesela ( temat 44) 

Jezus jest zawsze z nami i pomaga nam w różnych sytuacjach. Dzisiaj dowiemy się, 

kto jeszcze udziela nam swojej pomocy i pociesza nas, kiedy jesteśmy smutni. 

Czasem jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy chorzy, zmęczeni, coś 

nam zginie lub coś nam się nie uda. Jest nam również smutno, gdy musimy rozstać 

się z kimś, kogo lubimy. 

W takich chwilach nasi przyjaciele pocieszają nas. 

Jezus też miał przyjaciół, którymi byli Jego uczniowie. Oni cieszyli się z każdego 

spotkania z Jezusem. 

Pewnego dnia Jezus powiedział im, że musi wrócić do swego kochanego Ojca w niebie. 

Uczniowie zasmucili się, ponieważ było im dobrze z Jezusem. 
 

 Jezus zesłał Pocieszyciela – Ducha Świętego. Na stronach z wycinankami odszukaj puzzle, 

które po ułożeniu utworzą scenę zesłania Ducha Świętego na apostołów i Maryję. Wklej je w 

odpowiednie kratki. 

 

 

 



 

Pan Jezus obiecał uczniom: 

 

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 

zawsze (…). Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a 

świat nie będzie już Mnie oglądał. 

Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie (…). 

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. 
 

 Poproście Rodziców, aby przeczytali Wam opowiadanie o Marku.  
 

Marek – pocieszyciel 
Dzisiaj przyszedłem do przedszkola i od razu zauważyłem, że Kasia jest 

smutna. 

– Co się stało? – zapytałem. 

– Mama wpięła mi we włosy nową spinkę w kształcie kwiatka. Chciałam, 

żeby zobaczyły ją moje koleżanki. Szybko rozebrałam się w szatni i 

pobiegłam do sali. Zawołałam koleżanki, ale spinki już nie było. Teraz 

jest mi smutno. Tę spinkę dostałam od babci Marysi – opowiedziała mi 

Kasia. 

– Nie martw się – pocieszałem ją – spinka na pewno gdzieś leży. Chodź, 

pomogę ci jej szukać. 

Razem na pewno ją znajdziemy. 

Szukaliśmy spinki w sali, ale nigdzie jej nie było. Zapytałem panią, czy 

możemy wyjść do szatni, aby tam poszukać zguby. Pani zgodziła się. 

Szukaliśmy na podłodze i na ławkach. Kiedy nie mogliśmy znaleźć spinki, 

Kasia zaczęła płakać. Wziąłem ją za rękę i powiedziałem: 

– Nie płacz, Kasiu, poszukajmy jeszcze w twoich ubraniach. Podszedłem do 

kurtki Kasi, ale w kieszeniach nie było spinki. Zajrzałem do czapki i 

krzyknąłem: 

– Kasiu, tu jest twoja zguba. 

Kasia ucieszyła się i powiedziała z radością: 

– Dziękuję ci, Marku, za to, że mnie pocieszałeś i znalazłeś moją 

spinkę. 
 



 

 

 Kasia zgubiła swoją ulubioną spinkę. Marek okazał się dobrym kolegą. Pocieszał Kasię i 

pomógł jej odnaleźć zgubę. Odszukaj na obrazkach różnice i pokoloruj obrazek z radosną 

sceną. 

 Z dzisiejszej katechezy, nie odsyłamy zdjęć 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117, konderak.a@ssp.palecznica.pl   

             Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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