
 

Jak nasi rodzice. 

 

Zadanie 1 

 
Na początek otwórzcie proszę książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy 

cz.4 BB+” na stronie 46. Przeczytaj zdania samodzielnie albo z osobą dorosłą, 

narysuj w odpowiednich ramkach swoją mamę i swojego tatę.  A potem, nazwij 

kwiaty przedstawione na zdjęciach. Naklej zdjęcia odpowiednich kwiatów 

(odszukane wśród naklejek) według wzoru (rytmu) z poprzedniej strony.  

Powodzenia :)   

 

Zadanie 2 

 
Otwórzcie  książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” na 

stronie 47. Przyjrzyjcie się ilustracji i określcie, która z tych osób jest wyższa, 

następnie pokolorujcie ubranie tej osoby z pary :) 

 

Zadanie 3 

A teraz trochę ruchu.  

 Gimnastyka z  mamą- rozwijanie sprawności sportowej przy muzyce. 

Proponuje Wam link do Sport Zabawy z dzieckiem w domu Odc. 3 . 

Ćwiczenia w dwójkach.  

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4  
 Gimnastyka z tatą 

 https://www.youtube.com/watch?v=87qJ77DsfDk  

 

Zadanie 4 

 
Na koniec otwórzcie  książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 

BB+” na stronie 48. i wykonajcie zadania według poleceń. Poproście osobę 

dorosłą o pomoc w przeczytaniu poleceń. 

 

 

       Powodzenia i miłej zabawy :)

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=87qJ77DsfDk


ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS POSYŁA SWEGO DUCHA POCIESZYCIELA 
 

Jezus jest zawsze z nami  i pomaga nam w różnych sytuacjach. Dzisiaj dowiecie się, kto jeszcze 

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

1. Poproś rodziców o przeczytania opowiadania. 

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 wejść 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. 

 

 

Zastanów się: 

– Dlaczego Kasia była smutna? 

 – Kto pocieszał Kasię? 

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

zginie lub coś nam się nie uda. W takich chwilach przyjaciele pocieszają nas. Jezus też miał 

przyjaciół, którymi byli Jego uczniowie. Pewnego dnia Jezus powiedział im, że musi wrócić do 

swego kochanego Ojca w niebie. Uczniowie bardzo się zasmucili. 

3. Poproś rodziców o przeczytanie fragmentu biblijnego (J 14,16.18-19.26) 

 „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”. 

Zastanów się: 
- Kogo obiecał zesłać Jezus swoim uczniom? 

-W czym będzie pomagał Duch Święty uczniom Jezusa? 

4 . Otwórz podręcznik na str.93. Wykonaj zadanie: Odszukaj na obrazkach różnice i pokoloruj 

obrazek z radosną sceną.  

 Źródła: 
Przewodnik metodyczny dla dzieci sześcioletnich, wyd. JEDNOŚĆ 

 

 


