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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PRZYGOTOWANIE

▪ Zanim zaczniesz pracować z dzieckiem przeczytaj 

tekst Ewangelii samodzielnie – tekst znajdziesz na 

następnych stronach. Zobacz przygotowane 

materiały i wybierz te, z którymi chcesz pracować.

▪ Przygotuj się do Szkółki Niedzielnej. Wytłumacz 

dziecku, że przez pandemię nie możecie pójść do 

kościoła na Mszę Św., ale zamiast tego pomodlicie 

się razem w domu. Możesz postawić na stole krzyż 

i zapalić świecę. Rozpocznij Szkółkę Niedzielną od 

znaku krzyża.

▪ Niezależnie od Szkółki Niedzielnej możesz obejrzeć 

z dzieckiem transmisję Mszy Św. w telewizji lub 

Internecie.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- WSTĘP
Najpierw powiedz dziecku, o czym będziecie rozmawiać.

▪ WSTĘP, wersja 1 – Zapytaj dzieci, czy zdarzyło się kiedyś, że kogoś nie rozpoznali. Porozmawiaj z dziećmi o tym, dlaczego tak

się dzieje, że czasami nie możemy rozpoznać niektórych ludzi. Na przykład dlatego, że kogoś nie widzieliśmy przed dłuższy

czas, ktoś urósł, przytył/schudł, zmienił fryzurę, inaczej się ubiera, ogólnie ktoś zmienił wygląd. Teraz może być nam trudniej

kogoś rozpoznać ponieważ na twarzy musimy nosić maseczki. Możesz odwołać się do tego, że ludzie noszą okulary ponieważ

bez nich niektórzy nie widzą prawie nic, inni nie mogą bez nich czytać. Możemy tez nie rozpoznać kogoś dlatego, że sami

jesteśmy skupieni na czymś innym. Pokaż dzieciom ilustrację z kolejnego slajdu i zapytaj co widzą – nie podpowiadaj, że jest

tam wizerunek Jezusa. Niektórym nie jest łatwo od razu zobaczyć tam Jezusa, ale jak już raz zobaczysz, to potem nie widzisz

już nic innego. Tak jak niektórzy nie mogą na tym obrazku zobaczyć Jezusa od razu, w pierwszej chwili, tak też Jezusa nie

rozpoznało dwóch z Jego uczniów. Mówi o tym Ewangelia.

▪ WSTĘP, wersja 2 – Zapytaj dzieci, czy kiedykolwiek straciły (może też zgubiły) coś naprawdę ważnego. Powiedz o sytuacji ze

swojego życia, kiedy straciłeś coś, co było dla Ciebie ważne. Przykłady: ulubiona zabawka, wykonana praca lub zadanie, cenny

przedmiot, zmarnowana okazja do zrobienia czegoś. Taka utrata czegoś może być bardzo rozczarowująca i zniechęcająca.

Wyjaśnij dzieciom, że kiedy Jezus umarł na krzyżu i został pochowany, to Jego uczniowie poczuli głębokie poczucie straty.

Niektórzy z nich byli tak zniechęceni i smutni, że postanowili przenieść się do innego miasta. Mówi o tym Ewangelia.

▪ WSTĘP, wersja 3 – Połącz wersję 1 i wersję 2 ☺
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- EWANGELIA
▪ 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 szli dwaj uczniowie Jezusa? [do wsi Emaus]

o Kto dołączył do uczniów i szedł z nimi dalej? [Pan Jezus]

o O co Pan Jezus zapytał uczniów? [zapytał o czym rozmawiają?]

o Co uczniowie odpowiedzieli Panu Jezusowi? [opowiedzieli historię Jezusa, że został skazany na śmierć, umarł

i niektórzy mówią, że Jezus żyje]

o Do czego uczniowie przymusili Pana Jezusa? [żeby został z nimi]

o W jaki sposób uczniowie rozpoznali Pana Jezusa? [po łamaniu chleba]

o Co stało się z Panem Jezusem, gdy uczniowie Go rozpoznali? [Pan Jezus zniknął im z oczu]

o Co zrobili uczniowie, gdy rozpoznali Pana Jezusa? [wrócili do Jerozolimy i opowiedzieli Apostołom o spotkaniu

z Panem Jezusem]

www.sw-michal.pl

http://www.sw-michal.pl/


WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PO EWANGELII
▪ Po przeczytaniu Ewangelii zrób podsumowanie.

o Dwaj uczniowie, o których mówi Ewangelia, myśleli, że stracili Jezusa na zawsze. Stali się smutni. Postanowili opuścić

Jerozolimę, w której przebywali razem z Jezusem. Pozostanie w tym mieście nie miało już dla nich żadnego sensu

ponieważ Jezus został ukrzyżowany.

o Uczniowie tęsknili za Jezusem. Jezus przyszedł do nich i z nimi rozmawiał, ale oni Go nie rozpoznali. Nie widzieli Jezusa

mimo tego, że był blisko nich, że mieli Go na wyciągnięcie ręki. Nie wiemy dokładnie dlaczego uczniowie nie rozpoznali

Jezusa.

o Jezus jest z nami dzisiaj i działa w naszym życiu, nawet jeśli go nie widzimy lub jeśli wszystko wydaje się złe. Jezus

zostawił nam różne znaki, które nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że On nas nie opuścił i zawsze jest z nami – mimo

tego, że Go nie widzimy, że tak jak uczniowie nie rozpoznajemy Go. Jednym ze znaków, jakie Jezus nam zostawił jest

łamanie chleba. W czasie Mszy Św. ksiądz łamie chleb – Ciało Chrystusa i rozdaje Je ludziom.

o Jezus zawsze chce być blisko nas. Chce żebyśmy zaprosili Go do naszego życia, żebyśmy rozmawiali z Nim modląc się i

spotykali się z Nim we Mszy Św.

▪ Wydrukuj strony od 35 do 42 i wykonaj zadania razem z dzieckiem.

▪ Zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę: Jak odnaleźć mam Chrystusa - https://www.youtube.com/watch?v=pn30JpzEWLY&feature=youtu.be
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W pierwszy 
dzień 
tygodnia 
dwaj 
uczniowie 
Jezusa byli 
w drodze do 
wsi, zwanej 
Emaus, 
oddalonej o 
sześćdziesiąt 
stadiów od 
Jeruzalem.



Rozmawiali 
oni z sobą 
o tym 
wszystkim, 
co się 
wydarzyło. 



Gdy tak 
rozmawiali 
i rozprawiali 
z sobą, 
sam Jezus 
przybliżył się 
i szedł z nimi. 

Lecz oczy ich 
były jakby 
przesłonięte, 
tak że Go nie 
poznali.



On zaś ich 
zapytał: 
«Cóż to za 
rozmowy 
prowadzicie 
z sobą 
w drodze?» 
Zatrzymali się 
smutni.



A jeden z nich, 
imieniem 
Kleofas, 
odpowiedział 
Mu: 
«Ty jesteś 
chyba 
jedynym z 
przebywających
w Jerozolimie, 
który nie wie, 
co się tam 
w tych dniach 
stało». 



Zapytał ich: 
«Cóż 
takiego?»



Odpowiedzieli 
Mu: «To, 
co się stało 
z Jezusem 
Nazarejczykiem, 
który był 
prorokiem 
potężnym 
w czynie 
i słowie wobec 
Boga i całego 
ludu;



jak 
arcykapłani 
i nasi 
przywódcy 
wydali Go 
na śmierć 
i ukrzyżowali. 

A my 
spodziewaliś
my się, że On 
właśnie miał 
wyzwolić 
Izraela.



Ale po tym 
wszystkim 
dziś już trzeci 
dzień, jak się 
to stało. 



Nadto, 
jeszcze 
niektóre 
z naszych 
kobiet 
przeraziły 
nas:



były rano 
u grobu, a nie 
znalazłszy 
Jego ciała, 
wróciły i 
opowiedziały, 
że miały 
widzenie 
aniołów, 
którzy 
zapewniają, 
iż On żyje.



Poszli 
niektórzy 
z naszych do 
grobu i zastali 
wszystko tak, 
jak kobiety 
opowiadały, 
ale Jego nie 
widzieli».



Na to On rzekł 
do nich: «O, 
nierozumni, 
jak nieskore 
są wasze 
serca do 
wierzenia we 
wszystko, 
co powiedzieli 
prorocy!



Czyż Mesjasz 
nie miał tego 
cierpieć, aby 
wejść do swej 
chwały?»



I zaczynając 
od Mojżesza, 
poprzez 
wszystkich 
proroków, 
wykładał im, 
co we 
wszystkich 
Pismach 
odnosiło się 
do Niego.



Tak 
przybliżyli się 
do wsi, do 
której zdążali, 
a On 
okazywał, 
jakby miał iść 
dalej. Lecz 
przymusili 
Go, mówiąc:



«Zostań 
z nami, gdyż 
ma się ku 
wieczorowi 
i dzień się już 
nachylił». 

Wszedł więc, 
aby zostać 
wraz z nimi.



Gdy zajął 
z nimi miejsce 
u stołu, 
wziął chleb, 
odmówił 
błogosławień-
stwo, połamał 
go i dawał im.



Wtedy 
otworzyły się 
im oczy i 
poznali Go, 
lecz On 
zniknął im 
z oczu. I 
mówili 
między sobą:



«Czy serce 
nie pałało 
w nas, kiedy 
rozmawiał 
z nami 
w drodze 
i Pisma nam 
wyjaśniał?»



W tej samej 
godzinie 
zabrali się 
i wrócili 
do 
Jeruzalem.



Tam zastali 
zebranych 
Jedenastu, 
a z nimi 
innych, którzy 
im oznajmili:



«Pan 
rzeczywiście 
zmartwych-
wstał i ukazał 
się 
Szymonowi». 

Oni również 
opowiadali, 
co ich 
spotkało 
w drodze i jak 
Go poznali 
przy łamaniu 
chleba.





ODPOWIEDZ 
NA PYTANIA

o Dokąd szli dwaj uczniowie Jezusa?

o Kto dołączył do uczniów i szedł z nimi dalej? 

o O co Pan Jezus zapytał uczniów?

o Co uczniowie odpowiedzieli Panu Jezusowi?

o Do czego uczniowie przymusili Pana Jezusa? 

o W jaki sposób uczniowie rozpoznali Pana Jezusa?

o Co stało się z Panem Jezusem, gdy uczniowie Go rozpoznali? 

o Co zrobili uczniowie, gdy rozpoznali Pana Jezusa? 



NAUCZ SIĘ 
PIOSENKI

▪ Piosenka: Jak odnaleźć mam Chrystusa

https://www.youtube.com/watch?v=pn30JpzEWLY&featu

re=youtu.be
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ROZWIĄŻ 
ZADANIA

 Pokoloruj

 Znajdź drogę do Emaus

 Znajdź 10 słów

 Znajdź 8 różnic

 Wykonaj pracę: kolorowanie, wycinanki, 
klejenie











EMAUS





Znajdź 8 różnic



1. Wydrukuj rysunek

2. Pokoloruj 

3. Wytnij oba rysunki

4. Wytnij białe pole 
między drzewami 
(z rysunku na górze)

5. Zegnij rysunki w 
zaznaczonym miejscu

6. Sklej rysunki ze sobą 
według wzoru


