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Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Temat: Duch Święty – pierwszy dar uwielbionego Pana Jezusa 

 

 

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim 

uczniom, że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem. 

Odczytajcie, kto to taki:  

 Na stronie 97 rozwiąż szyfr. Wpisz hasło do kratek. Przeczytaj je. 

 Wśród obrazków odnajdź znaki Ducha Świętego. Obrysuj je tak, aby znalazły się we 

wspólnym zbiorze. 

 

 

 

Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie 

wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego. W tym dniu w kraju Jezusa obchodzono święto zwane 

Pięćdziesiątnicą. Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się 

prześladowań ze strony ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa, i z lękiem oczekiwali na to, co 



wydarzy się dalej.  
 

Posłuchajcie, co wydarzyło się tego niezwykłego dnia.  

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 

dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 

każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. 

– Którego dnia Duch Święty zstąpił na apostołów? 

– Co usłyszeli apostołowie? 

– Co zobaczyli?  

      – Jakie znaki towarzyszyły zstąpieniu Ducha Świętego na apostołów? 

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i 

sprawił, że poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie 

bali się niczego, ani więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli już sami. 

  

Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało się to podczas 

chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi. 

 

 Wklej odpowiednie naklejki nad głowami Apostołów i Maryi. 

 Pokoloruj rysunek. 

 

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   

Z dzisiejszej lekcji Dzieciaki nie odsyłają żadnych zadań. 

                                                                                                               

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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