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Witajcie po wakacjach!
Mam nadzieję, że wszyscy dobrze
wypoczęliście i że z nowymi siłami
wróciliście do szkoły. Czy wysłaliście
pocztówki z pozdrowieniami? Jakie
przywieźliście pamiątki z wakacji?
A kto z Was puszczał latawce?
Jeśli nie zrobiliście tego w wakacje,
można pobawić się teraz, rozwiązując
labirynt po prawej stronie.

Po lecie pora na jesień! Spacerujecie po parkach
w poszukiwaniu żołędzi, kasztanów i zbierając
kolorowe liście? A kto widział wiewiórkę?

Kiedy znowu wakacje...?
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W Polsce możemy spotkać głównie rude wiewiórki, z charakterystycznymi frędzelkami na
uszach, z dużym i puszystym ogonem. Najczęściej możemy je spotkać w lasach i w parkach.
Zimą, w przeciwieństwie do innych zwierząt,
wiewiórka nie zapada w sen. Niekorzystną pogodę
przeczekuje w kryjówkach, którymi są dziuple
lub gniazda w kształcie kuli, zbudowane z gałązek, wyściełane mchem i porostami. Ulubiony
pokarm wiewiórki stanowią nasiona drzew iglastych i orzechy. Potrafi ostrymi siekaczami przegryźć skorupkę orzecha w ciągu kilku sekund!
Nasiona z szyszek wydobywa kolejno językiem po
uprzednim obgryzieniu łusek.
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Kącik dla dzieci

Oprócz tego żywi się grzybami, które
niekiedy suszy na gałęziach. Zjada także
jagody, młode pędy i pączki drzew, owady, jaja
ptasie i pisklęta. Jesienią zbiera zapasy na
zimę (orzechy i żołędzie), które rozmieszcza
w licznych spiżarniach - dziuplach, gniazdach
i wygrzebanych przez siebie dołkach w ziemi.
Wiewiórka żyje około 10 lat.

Pokoloruj obrazek

Jesienią obchodzimy w Kościele dwa ważne święta. Jedno z nich to:

Dziękczynne Święto Żniw

Fot.: Katarzyna Szczyrbowska, www.miedzyrzecze.org.pl

DZIĘKCZYNIENIE

–
to mówiąc prościej dziękowanie za to, co się ma.

ŻNIWA – to zbiór roślin
uprawnych, głównie zbóż
(m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa).

DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW to
Tak więc

Czy dziękujesz Bogu za posiłki, które spożywasz?
Możesz to zrobić np. słowami jednej z modlitw:

po prostu dziękowanie za
jedzenie, które mamy.

Wiem, że wszystkie sprawy – chleb, sen i zabawy, mam co dzień od Ciebie, Boże Ojcze
w niebie. Amen.

Przyjdź, Panie Jezu, bądź gościem naszym,
pobłogosław te dary, które od Ciebie mamy.
Amen.
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Drugim, ważnym dla kościoła ewangelicko-augsburskiego świętem jest...

Czy wiesz co to za ważna data? Zgadza się! Tego dnia w 1517 roku, ks. dr
Marcin Luter ogłosił 95 tez, które miały zachęcić resztę duchowieństwa do
rozmów o Kościele. W konsekwencji rozpoczęła się...

REFORMACJA

A oto najważniejsze miejsca związane z REFORMACJĄ
Połącz miejsce z odpowiednimi wydarzeniami:

Wormacja
Wartburg

Wittenberga
Eisleben

Zamek, na którym Luter przetłumaczył Biblię na język niemiecki
Miejsce urodzenia Marcina Lutra
Sejm na którym żądano,
by Luter odwołał 95 tez

Tam Marcin Luter ogłosił 95 tez

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat Marcina Lutra i Reformacji?
Obejrzyj na DVD film „Luter”!

Dowiesz się, jak wyglądała działalność
Lutra, z jakimi problemami się zmagał
i czego dokonał!

czas trwania: 2 godz., 1 min.
gatunek: biograficzny, dramat,
premiera: 26 września 2003 r.
produkcja: Niemcy, USA
reżyseria: Eric Till
w rolach głównych: Joseph Finnes, Bruno Ganz, Peter Ustinov
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Kącik dla dzieci

Oto kilka z najważniejszych osób z życia Marcina
Lutra. Odgadnij kto jest kim i połącz liniami:

Urszula Cotta

żona Marciina Lutra

Johann Tetzel

papież za czasów
Marcina Lutra

Leon X

sprzedawał odpusty

Katarzyna von Bora

pomagała finansowo
młodemu Lutrowi

Róża Lutra

Róża Lutra - symbol Reformacji
luterańskiej oraz znak używany
do dzisiaj przez wiele Kościołów
ewangelickich na świecie
Wypełnij obrazek
odpowiednimi kolorami.
1.
2.
3.
4.
5.

Czerwony
Czarny
Niebieski
Złoty/żółty
Zielony

A teraz przeczytaj, jak Marcin
Luter tłumaczył symbolikę kolorów w róży:
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Pierwszy ma być krzyż - CZARNY, na tle SERCA. (...) Serce ma
być umieszczone w środku B I A Ł E J R Ó Ż Y , pokazywać co przynosi radość, pociechę i ukojenie w wierze (...) Dlatego
róża powinna być B I A Ł A , a nie czerwona, ponieważ kolor biały jest kolorem wszystkich aniołów. Róża ta znajduje się na BŁĘKITNYM POLU, jako że taka radość ducha
i nadzieja oznacza początek radości niebiańskiej w przyszłości. Wokół tego pola
umieszczony jest ZŁOTY PIERŚCIEŃ, ponieważ taka błogość w niebie trwa wiecznie
i nie ma końca, i kosztowna jest ponad wszelką radość i dobra, tak jak złoto jest najkosztowniejszym metalem szlachetnym.
Słowo Parafialne 83/X/2012
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Mama pyta Jasia:
- Co przerabialiście dziś na
chemii?
- Materiały wybuchowe.
- A czy nauczyciel zadał coś do
domu?
- Nie zdążył...
***
Nauczycielka plastyki zadaje
uczniom narysowanie rzeki i
wędkarza. Pod koniec lekcji
nauczycielka sprawdzając
prace uczniów pyta Jasia:
- A ty, dlaczego nie narysowałeś wędkarza?
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie ryb jest wzbronione!

Znalezione
w sieci

Pogodziłem się, że będziemy mieszkać
w jednym domu, ale to już
gruba przesada.

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

Orkiestra kościelna na Górnym Śląsku:
- Zymbalisten fertig?
- Fertig!
- Puzonen fertig?
- Ja, naturlich!
- Trompette fertig?
- Fertig, fertig!
- Also! Eins, zwei, drei: „Boże, coś
Polskę...“
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