Kącik dla dzieci
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Po wakacjach zostały już tylko wspomnienia i zdjęcia. Trzeba było wrócić do
szkoły, wyciągnąć z szafy cieplejszą kurtkę i dzień już nie taki długi. Ale mimo
to jesień jest równie piękną porą roku, co lato! Kolorowe drzewa, pyszne owoce, świeże warzywa. Gdy świeci słońce, przyjemnie jeździ się na rowerze,
a kiedy pada deszcz, można skakać po kałużach! Jesienią obchodzimy dwa
ważne święta. Święto Żniw – pamiętacie pięknie przystrojony ołtarz? I Święto Reformacji 31 października. Poniżej znajdziecie parę informacji na temat tych jesiennych
świąt.
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Z okazji Święta Żniw śpiewamy w kościołach bardzo znaną pieśń, której autorem jest Jan Kochanowski! Czy znasz zaznaczone wersy?

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz
miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy, bo nad to przystojniejszej ofiary nie
mamy.

Tyś Pan wszystkiego świata. Tyś niebo zbudował
i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
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Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko
Twoje, cokolwiek na tym świecie człowiek
mieni swoje.
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Co wiesz o jesieni?
Pamiątka Reformacji 2013

Dlaczego liście zmieniają barwę?

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania
promieni słonecznych. Gdy zbliża się zima i słońce
świeci krócej, zielonego barwinika powstaje dużo
mniej. Wówczas główną rolę w tworzeniu barwy
liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np. żółte
lub pomarańczowe.
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Dlaczego drzewa zrzucają
liście?

Czynią tak, aby nie tracić przez nie wody w czasie
zimy. Sygnałem do zrzucenia liści jest dla drzew
długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krótsze,
między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do
liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru odpada od
gałęzi.

Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów?
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Główną przyczyną jest brak możliwości zdobycia pokarmu. Owady czy pająki,
którymi żywi się wiele ptaków, na czas zimy ukrywają się w swoich kryjówkach.
Brakuje także nasion i owoców. Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków, które zostają w Polsce.
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Połącz liść z odpowiednią nazwą drzewa:

KLON

JARZĘBINA

Pomóż wiewiórce
zebrać żołędzie
i zanieść je
do dziupli

KASZTANOWIEC

Kącik dla dzieci
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Czy wiesz co to za miasto?

Wittenberga (niem. Lutherstadt Wittenberg) – miasto w środkowych
Niemczech. Centrum Reformacji, znane z działalności Marcina Lutra, stąd
jego oficjalna nazwa Lutherstadt Wittenberg (pol. Miasto Lutra Wittenberga).
Zabytki związane z pobytem Marcina Lutra w Wittenberdze: dom Lutra,
dom Melanchtona, Kościół Miejski (Stadtkirche) i Kościół Zamkowy (Schlosskirche) oraz domy Lutra w Eisleben (dom narodzin przy Lutherstraße i dom
śmierci przy Andreaskirchplatz) zostały wpisane w 1996 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wittenberga

To tu, w Wittenberdze, Marcin Luter

de.wikipedia.org

przybił 95 tez,
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sprzeciwiając się nadużycim ówczesnego Koscioła
katolickiego, aszczególnie sprzedaży odpustów. Tezy zapoczątkowały Reformację, z której wywodzi się nasz Kościół. Zostały przybite do drzwi Kościoła Zamkowego

31 października 1517 roku.
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Wybrane tezy Marcina Lutra:

Kącik dla dzieci

Teza 1: Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: „Pokutuj-

cie“, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą.

Teza 36: Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za swoje grze-

chy, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy.

Teza 62: Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza

Ewangelia chwały i łaski Bożej.

Marcin Luter przybija 95 tez do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze kadr z filmu „Luter“ w reż. Eric Till (2003), źródło: www.ekd.de

Z pisma Lutra
O WOLNOŚCI CHRZEŚCIJANINA

Dobre uczynki nie czynią człowieka dobrym, lecz dobry człowiek
spełnia dobre uczynki. Złe uczynki nie czynią człowieka złym, lecz zły
człowiek spełnia złe uczynki.
Człowiek - chrześcijanin do zbawienia nie potrzebuje żadnego
uczyn-ku, skoro przez wiarę jest wolny (...) - z łaski Bożej będąc już
zaspokojonym i zbawionym, na podstawie swojej wiary.
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Znalezione
w sieci

Przedszkolanka przechadzała się po sali
obserwując rysujące dzieci. Podeszła do
jednej dziewczynki i spytała ją, co rysuje.
- Rysuję Boga - odpowiedziała.
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg
wygląda - powiedziała zaskoczona
przedszkolanka.
Dziewczynka mruknęła, nie przerywając
rysowania:
- Za chwilę będą wiedzieli.

Syn zrobił prawo jazdy i prosi ojca
o pożyczenie samochodu. Ojciec ostro:
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj
Biblię i zetnij włosy, to wrócimy do tematu.
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca
i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już
prawie na pamięć. Pożycz samochód.
– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson,
Mojżesz, nawet Jezus mieli długie włosy!
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę.

Czasem jeden uśmiech może
sprawić, że dzień stanie
się piękniejszy
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