
3-4 latki - Jezus z grobu wstaje, to nam radośd daje. 

Szczęśd Boże, pozdrawiam Kochanych Rodziców i Moje Skarby. 

Przypominamy sobie piosenkę; „Chod jestem mały jak palec..” 

1. Zagadka  

Kto to taki?  

LEŻAŁ TRZY DNI W GROBIE,  

DAŁ BOK PRZEBID SOBIE.  

ZMARTWYCHWSTAŁ W NIEDZIELĘ.  

SPOTKASZ GO W KOŚCIELE. (JEZUS) 

 

2. Przy śniadaniu  

Jak co dzieo rano mama obudziła Julkę. Poprosiła ją, aby szybko się ubrała i przyszła na śniadanie. 

Gdy Julka wychodziła z pokoju, przypomniała sobie o swojej ulubionej lalce Zuzi. Chciała się nią 

pobawid i zabrała ją do kuchni. Mama zauważyła, że dziewczynka siada do śniadania z zabawką, i 

powiedziała: – Kochanie, teraz jest śniadanie. Przy posiłku nie powinnaś się bawid. Odłóż lalkę i wypij 

kakao. Dziewczynka odłożyła lalkę, ale bardzo chciała się nią bawid. Gdy tylko mama wyszła, Julka 

wzięła lalkę i zaczęła nią poruszad po stole, udając, że taoczy. Kiedy robiła obrót, zahaczyła nogą lalki 

o kubek z kakao i wywróciła go. Kakao wylało się na obrus i czyste ubranie Julki. Po chwili przyszła 

mama: – Co się stało? – zapytała córkę.  

– Rozlało się kakao – powiedziała Julka. 

 – Czy to kotek przewrócił kubek? – dopytywała mama.  

– Nie…, to ja bawiłam się przy stole lalką – powiedziała dziewczynka, spuszczając głowę. – 

Przepraszam mamo, że cię nie posłuchałam.  

– Jest mi przykro, że mnie nie posłuchałaś, ale dobrze, że potrafisz przyznad się do winy.  

– Mama pogłaskała Julkę. – Już wiem, że nie powinnam się bawid przy jedzeniu.  

Pytania do opowiadania  

– Co Julka przyniosła ze sobą do stołu podczas śniadania?  

– Co powiedziała mama, gdy zobaczyła lalkę?  

– Co się stało, gdy Julka bawiła się lalką przy śniadaniu?  

– Jak się zachowała Julka, gdy mama zauważyła rozlane kakao?  



– Co powiedziała mama do Julki? 

3. Uczymy się modlitwy;  W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego… 

 

Pozdrawiam serdecznie życząc wszystkim dobrego zdrowia. 

s. Anna 

 


