Kącik dla Dzieci
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Redaguje: Karina Hübsch

Kochani! Już Wielkanoc czyli Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z pewnością
doskonale znacie historię śmierci i ukrzyżowania Jezusa. Zachęcam Was jednak,
abyście jeszcze raz ją przeczytali. Czy wiecie gdzie możecie ją znaleźć?
Oczywiśćie! W Ewangeliach Nowego Testamentu!
Mt 26,17-28,20

Mk 14,12-16,18

Łk 22,7-24,12

OSTATNI CUD

J 18,1-20,18

Czy wiecie jakiego cudu dokonał Jezus po raz ostatni?
Znajdziecie go w Ewangelii Jana 11,1-44. Przytajcie tę historię,
a następnie uzupełnijcie werset i jego odnośnik poniżej.

Jam jest :................................. i :..................,

kto we Mnie :.............., choćby i umarł :........ :.....
Ewangelia Jana :..;......
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POKOLORUJ
OBRAZEK

Przysłowie Wielkanocne

Gdy Wielki Piątek ponury,
Wielkanoc będzie bez chmury.
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OZDABIANIE JAJEK

Na Wielkanocnym stole pełno smakołyków, a wśród nich dania przygotowane
z jajek. Oczywiście nie może zabraknąć samych pisanek! Czym najchętniej
ozdabiacie jajka? Malujecie pędzelkiem? Barwicie farbkami? A może oklejacie
lub skrobiecie? Kiedyś nie było tylu możliwości barwienia jajek i wykorzystywano
głównie naturalne barwniki. Czy wiecie jakie?

Jasnoczerwony – świeże buraki,
pomarańczowy/brązowy – łupki z cebuli,
jasnożółty – skórki z pomarańczy lub cytryny,
żółty – zmielona kurkuma,
jasnozielony – szpinak,
niebieski – liście czerwonej kapust,
beżowy/brązowy – bardzo mocna kawa parzona.

Poproście rodziców o pomoc i spróbujcie uzyskać piękne
kolory wykorzystując to, co znajduje się w kuchni. Na ugotowanych i barwionych
jajkach można wyskrobać piękne wzory.

Możecie spróbować również udekorować jajka bibułą

RZECZY, KTÓRYCH POTRZEBUJECIE:
- gotowane jaja,
- kolorową bibuła,
- folia bąbelkowa (lub inny materiał, potrzebny
do położenia na nim jajka, aby się nie ruszało podczas
malowania)
- folia plastikowa (plastikowa reklamówka),
- ręcznik papierowy lub chusteczki higieniczne.

WYKONANIE:
1. Aby stworzyć efekt motyla, potnij różne kolory bibuły na drobne kawałki i połóż na
plastikowej folii. Zmocz dobrze jajko za pomocą papierowego ręcznika i umieść je na
wierzchu skrawków bibuły.
2. Otocz jajko bibułą i owiń folią. Odłóż tak zapakowaną pisankę na bok i poczekaj,
aż jajko wyschnie.
3. Dla nadania pisance specyficznych wzorów takich jak motyl lub ciekawy napis,
zmocz jajko ręcznikiem, a następnie nałóż na nie wycięty z bibuły wzór. Poczekaj
chwilkę, po czym połóż na wierzch papierowy ręcznik i go delikatnie dociśnij.
4. Usuń ręcznik razem z bibułą. Na jajku pozostanie delikatny wzór. Powtórz czynność, aby dodać kilka innych detali, a następnie odłóż jajko i poczekaj, aż wyschnie.

Źródło: tipy.pl
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HUMOR

Mała dziewczynka stoi na
ulicy i płacze. Ludzie ją pytają:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo się zgubiłam!
- A jak się nazywasz?
- Nie wiem...
- A znasz swój adres?
- Tak: wu-wu-wu-kropkabasia-kropka-pe-el

Przy jśc ie wios ny
Jan Brzechwa

Mama pyta Jasia:
- Czy zmieniłeś już rybkom
wodę w akwarium?
- Po co? One jeszcze tej nie
wypiły.
***

Jasio chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem
pstrąga takiego jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich
brudnych pstrągów!
Naplotkowała sosna,
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
- Przyjedzie pewno furą;
Jeż się najeżył srodze:
- Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: - Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
- Skąd znowu - rzekła sroka Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
- Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

Pomóz żabce odnaleźć
wiosenne kwiaty

38

- A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
- Nieprawda, bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią - Witaj wiosno.
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