
Kubusiowe Przedszkole 

5 V Temat 53 „Dziękujemy Panu Bogu za piękna wiosnę”.  

Rozmawiamy o tym co nas otarza, o świecie, o jego pochodzeniu. Tak jak przyroda rodzi się – tak 

kiedyś Bóg uczynił świat – z niczego. Poznajemy piosenkę „Za słońce, góry, morskie głębie…”. 

Dokańczamy rysunek łącząc kropeczki – co nam powstało? 

 

7 V Druga część tematu 53   

Przypominamy sobie poznaną na poprzedniej lekcji piosenkę, Dokańczamy malowanie obrazka, który 

przedstawia dziecko bawiące się na łące. Oglądamy film dla dzieci „Stworzenie świata” 

 

Pięciolatki 

5 V Temat 53 „Pan Jezus posyła misjonarzy” 

W niedziele rozpoczęliśmy tydzień modlitw o POWOŁANIA – co to jest POWOŁANIE. Ukazanie kim są 

księża, kim są misjonarze. Omówienie rysunku z siostrą zakonna pracującą na misjach. Wskazanie, że 

każdego Jezus powołuje – ukazuje to obrazek który mamy pomalować według legendy.  

7 V Temat 55 „W Maju czcimy Maryję Matkę Jezusa” 

Przypominamy sobie piosenkę „Gdy Pan Jezus był malutki” – oraz osoby występujące w tej piosence. 

Jest tam Mama Jezusa – w czym Jezus jej pomagał? Jak ona miała na imię? Oglądamy filmik z 

Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i malujemy obrazek ukazujący MB Częstochowską. Szukamy w 

domu obrazów ukazujących Maryję 

 

Sześciolatki 

7 V Temat 45 „Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie” 

W ostatnią niedzielę słuchaliśmy pięknej ewangelii – odsłuchajmy ja jeszcze raz (filmik) – Niedziela 

Dobrego Pasterza. Popatrzmy kim jest pasterz a kim są owieczki w owczarni. Malujemy według 

legendy rysunek owieczki. Uczymy się piosenki „Jezus przez życie mnie wiedzie” 

8 V temat 46 „Pan Jezus wybiera św. Piotra na Swego zastępcę” 

Kończymy tydzień modlitwo o powołania. Co znaczy POWOŁAĆ – POPATRZMY na filmik o Apostołach 

(ostatnio byli św. Piotr i św. Paweł) – dziś poznamy św. Andrzeja i św. Jana. Poszukaj zdjęcia 

obecnego papieża i podpisz je w książce. Na zdjęciu obok masz postać – kto to jest (klucze ukazują że 

to św. Piotr) 

 

 


