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Dopiero co czytaliśmy historię o Narodzeniu Jezusa, a tu już Wielkanoc. Malowanie pisanek, zaopatrzenie się w odpowiedni sprzęt na Śmigusa-Dyngusa, wiosenne porządki, pieczenie wielkanocnej baby i mazurków, to teraz najczęstsze
nasze zajęcia.

Przypomnijcie sobie jednak historię ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa.
Pomyślcie, jakie znaczenie te wydarzenia mają dla naszego życia. A w wolnej
chwili przypatrzcie się nowym pomysłom na pisanki, wypieki i inne ciekawostki.

Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!

Ukrzyżowanie
Jezusa Chrystusa

Jezus musiał sam nieść krzyż na miejsce stracenia. Krzyż był ciężki, a Jezus był tak osłabiony
mękami, że kilkakrotnie upadał po drodze. Dlatego
żołnierze, którzy prowadzili orszak, zmusili idącego
drogą przypadkowego człowieka, aby niósł krzyż.
Człowiek ten nazywał się Szymon z Cyreny. Wokoło było mnóstwo ludzi. Jedni szli z ciekawości,
inni ze współczucia. Niektóre kobiety rzewnie płakały. Widząc to Jezus zwrócił się do nich i rzekł:
- Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade
mną, lecz płaczcie nad sobą i nad swymi dziećmi.
Wiedział bowiem, że Jerozolimę dotknie Sąd
Boży. Wraz z Jezusem prowadzono także dwóch
zbrodniarzy, którzy mieli zostać ukrzyżowani.
W ten sposób zrównano Jezusa z nimi. Gdy wznie26
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siono krzyż i rozpoczęła się najsroższa
męka Pana Jezusa, On modlił się za tych,
którzy Go dręczyli:
- Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą,
co czynią.
Po obu stronach krzyża Jezusowego
stały krzyże, na których umierali dwaj złoczyńcy. Lud, który stał wkoło, szydził:
- Innych ratował, niech teraz ratuje
siebie samego, jeżeli jest Chrystusem.
Również jeden ze złoczyńców złorzeczył Mu mówiąc:
- Czy Ty nie jesteś Chrystusem?
Ratuj siebie i nas.

- Oto matka twoja.
Od tej chwili Jan wziął matkę Jezusa
do siebie. Ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło
o godzinie 9. Jezus na krzyżu bardzo cierpiał. Około 12 nastała ciemność i trwała
do godziny 15 po południu. Jezus zawołał:
- Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie
opuścił?
Po chwili rzekł:
- Pragnę.
Jeden z żołnierzy zwilżył gąbkę octem,
nałożył ją na trzcinę i przytknął do ust
Jezusa. On jednak nie chciał pić i powiedział:

Drugi natomiast powiedział:
- Czy ty się Boga nie boisz? My
ponosimy słuszną karę, ale Ten nic
złego nie uczynił.
I zwracając się do Jezusa rzekł:
- Jezu, wspomnij na mnie.
- Dziś będziesz ze mną w raju –
powiedział Jezus. Następnie spojrzał na
swą matkę, która rzewnie płakała i rzekł:
- Patrz, oto syn twój!
I wskazał oczyma na swego ucznia
Jana, który stał z Marią pod krzyżem. Do
Jana zaś powiedział:

- Wykonało się.
Około trzeciej godziny zawołał Jezus
głośno:
- Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha
Mego.
Po tych słowach skłonił głowę i skonał.
W tej chwili rozerwała się zasłona
w świątyni, która oddzielała miejsce
najświętsze, nastąpiło trzęsienie ziemi,
otworzyły się i popękały skały. Setnik
rzymski, który stał pod krzyżem, rzekł:
- Był to naprawdę Człowiek Sprawiedliwy i Syn Boży.
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Aby uzupełnić werset, przeczytaj Ewangeilę Jana 1,29

Oto _________ Boży, który gładzi _____ świata
Pisanka rysowana

Materiały: ołówek, kredki ołówkowe lub
woskowe, pisaki wodoodporne, wydmuszka.

Sposób wykonania: Na wydmuszce
rysujemy ołówkiem motyw i kolorujemy
go fantazyjnie pisakami. Jeśli wymyślimy
bardzo prosty wzór (np.: sprężynki,
kropeczki, kreski, itp.) projekt ołówkowy
jest niekonieczny. Ewentualnie: Lakierem
do paznokci można podbarwić wzorki, na
pisance pojawi się błysk i mat.
Osiągniemy lepszy efekt plastyczny, jeśli
będziemy dysponować zróżnicowanymi
materiałami i używać ich jako kontrastujących ze sobą.

Pisanka Śmigus-Dyngus

Materiały: farbki akrylowe, pędzel z
miękkim długim włosiem, woda, wydmuszka.

Sposób wykonania: Przygotować pole
do chlapania. Rozłożyć gazety lub duży
papier pakowy. Na środku położyć kilka
kolorowych lub białych wydmuszek
gęsich, tak aby się nie dotykały. W
pojemniczkach rozrobić z kilkoma kroplami wody gęstą, jednak lejącą się farbę
akrylową. Zanurzyć niewielki pędzel w
farbie i zdecydowanym ruchem nadgarstka chlapnąć na jajka. Wydmuszkowy śmigus-dyngus powtórzyć kilka razy, stosując różne kolory. Po chwili, kiedy pisanki
dobrze wyschną, odwrócić je i nakropić
kolory na nieochlapaną stronę.
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LABIRYNT

Przeprowadź zajączka wielkanocnego
przez labirynt, aby mógł odnaleźć pisanki

Jak odróżnić królika od zająca?
Czy wiecie czym różnią się między
sobą królik i zając? To bardzo podobne do
siebie zwierzątka, różniące się jednak
między sobą wieloma rzeczami. A może
ktoś z Was ma króliczka w domu? Albo
widział zająca w lesie czy na łące? A oto
kilka różnic między zającem a królikiem:
1. Zające w momencie urodzenia mają
futerko i otwarte oczy, natomiast króliki
rodzą się gołe, bez futerka i są niewidome.
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2. Króliki kopią norki, gdzie się ukrywają
w ciągu dnia, natomiast zające chowają się
w zagłębieniach ziemi, a gdy nadchodzi niebezpieczeństwo uciekają. Osiagają wtedy
prędkość dochodzącą do 70 kilometrów na
godzinę.
3. Króliki żyją w stadzie. Natomiast
zające żyją samotnie.
4. Króliki i zające, tak jak większość
zwierząt, linieją. Zmieniają też kolor futerka w zależności od pory roku. Brązowe futerko dzikich królików w ciągu zimy jest
zastępowane futrem o kolorze szarym. Natomiast futro zająca w czasie zimy
(szczególnie tam, gdzie są śnieżne zimy), zamieniają się na białe.

H U MO R

Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj
ubrać?
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce...
***
Pani od biologii pyta Jasia:
- Jasiu wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce.
Na to Jaś:
- Dwie małpy i trzy słonie.

Ostatnim razem moje dziecko
wydawało się mniejsze...
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- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
***
Mały Jaś z triumfem woła do ojca:
- Tata, ja już umiem pisać!
- To świetnie. A co napisałeś?
- Skąd mogę wiedzieć, skoro nie umiem
jeszcze czytać!
***
Mama tłumaczy Jasiowi:
- Trzeba być grzecznym, aby pójść do
nieba!
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?
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