
 

              Szczęść Boże. 

        

      

Czerwiec jest szczególnie poświęcony Sercu Pana Jezusa, 

  

 podobnie jak maj był poświęcony Matce Bożej.                        

W czerwcu codziennie odmawiamy Litanię  

do Najświętszego Serca Pana Jezusa.   

W tym miesiącu jest też Uroczystość Serca Pana Jezusa. 

Posłuchajcie, jaka jest historia powstania tego nabożeństwa: 

 

 

 

 

 

„Dawno temu, żyła dziewczyna, Małgorzata, która gdy była mała straciła tatusia. Ponadto 

często chorowała i doświadczała przykrości od swoich opiekunów. Za to bardzo mocno czuła, 

że Pan Jezus ją kocha i pragnie jej dobra. Gdy podrosła, zapragnęła cała oddać się Bogu. Nie 

chciała niczego innego, jak tylko codziennie być blisko Pana Jezusa. Została, więc siostrą 

zakonną i od tej pory nazywała się siostra Małgorzata.  

Pewnego dnia, gdy się modliła, ukazał się jej Pan Jezus i pokazał swoje serce, które było 

otoczone koroną cierniową, płonęło ogniem i  miało ranę od włóczni. Pan Jezus symbolicznie 

umieścił serce Małgorzaty w swoim i takie gorące oddał jej z powrotem.  A później powiedział 

jej, że Jego serce jest tak pełne miłości do ludzi, że aż ogniem płonie i dlatego prosi Małgorzatę, 

by ludzi nauczyła kochać  i czcić Serce Jezusa .Obiecał bardzo dużo łask dla każdego, kto będzie 

modlił się do Jego Serca, czcił obraz Serca Jezusa i przystępował do spowiedzi i komunii świętej 

w pierwsze piątki miesiąca .Siostra Małgorzata o tym wszystkim powiedziała ludziom i po 

pewnym czasie na całym świecie wszyscy zaczęli czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa. 

Po śmierci poszła do nieba i teraz znamy ją jako świętą Małgorzatę.”  

 

Proponuję obejrzeć filmik o Świętej Małgorzacie 

:https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk&feature=emb_title 

Oraz ułożyć puzzle „Serce Jezusa”: 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242627-serce-jezusa 

Zaśpiewaj Jezusowi „Sercem kocham Jezusa”: 

https://www.youtube.com/watch?v=zS8lyoHaWw0&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk&feature=emb_title
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242627-serce-jezusa
https://www.youtube.com/watch?v=zS8lyoHaWw0&feature=emb_title


 

 

Temat dnia: TĘCZA PO DESZCZU 

 

          

 

 

Opowiadanie Tęcza   

 
 

Od samego rana padał deszcz. Maciek podparł brodę i obserwował spływające po szybie krople. A miało być 

tak wesoło. Wyjazd z rodzicami nad jezioro, kajaki i wspólny spacer. W pewnej chwili deszcz przestał padać. 

Zza chmury wyjrzało słońce i chłopiec zobaczył niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawiła się piękna, kolorowa 

tęcza. Jak olbrzymi most rysowała się na niebie, połyskując w słonecznych promieniach. Maciek szybko 

wyjął farby. Rozłożył na podłodze duży arkusz papieru i zaczął malować. Kilka dużych, zamaszystych 

ruchów pędzlem i już po chwili kolorowe pasy tworzyły tęczę. Przez chwilę Maciek przyglądał się swojej 

pracy. Nabrał pędzlem żółtej farby i namalował słońce. Potem las i jezioro. Nagle do pokoju weszła mamusia. 

- Widzę, że znalazłeś sobie zajęcie. Szkoda, że deszczowa pogoda zmusiła nas do zmiany planów. 

- Niezupełnie - uśmiechnął się Maciek. 

- Zapraszam nad jezioro - wskazał na swoją pracę. 

- Piękna - zachwyciła się mamusia. - Powiesimy ją na ścianie. 

Już po chwili w pokoju zrobiło się weselej. Mamusia cienkim pędzelkiem namalowała trzy postacie. 

- To nasza rodzina. Idziemy popływać kajakiem. 

Maciuś zaznaczył na jeziorze wyspę. 

- Musimy koniecznie tam popłynąć. 

Chociaż zrobiło się późno, "wycieczka" wciąż trwała. 

- Może dobrze się stało, że właśnie dzisiaj na dworze była brzydka pogoda. 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 – Tęcza – cza cza cza   PIOSENKA 

Tekst Piosenki: Tęcza Cza Cza Cza 

Koleżanko, kolego 

popatrz czasem na niebo. 

Czasem zdarzyć się może 

cud, zjawisko w kolorze. 

Ref : Tęcza, tęcza, cza, cza, cza. 

Czarodziejska wstążka ta 

wiąże niebo z ziemią o! 

jaki kolorowy splot. 

Tęcza, tęcza, cza, cza, cza. 

Czarodziejska wstążka ta. 

Przez tę tęczę cały świat 

czarodziejski uśmiech ma.  

Narysuję tę tęczę 

i na zawsze ci wręczę. 

By ci było tęczowo, 

tęczę noś kolorową.  

Ref :Tęcza,..  

Śpiewaj z nami o tęczy, 

kiedy nuda cię dręczy. 

W domu, w szkole, po burzy 

tęcza minę rozchmurzy. 

 

 

https://dziecisawazne.pl/10-pomyslow-na-zabawki-i-zabawy-ktore-cwicza-male-raczki/ – 

zbiór pomysłów na zabawy z kolorami np. „Koło z klamerkami”, „Makaronowa tęcza”, 

„Klocki z patyczków” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 – film edukacyjny „Jak powstaje tęcza?” 

Matematyka z Gilusiem https://youtu.be/xu8zcsTCimg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4
https://dziecisawazne.pl/10-pomyslow-na-zabawki-i-zabawy-ktore-cwicza-male-raczki/
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0
https://youtu.be/xu8zcsTCimg


 

 

 

 

 

 



 

 

Do zamykanego woreczka wlewamy trochę farb temperów np. w kolorze niebieskim, czerwonym i żółtym. 

Zamykamy woreczek i dzieci palcami przesuwają farby do momentu, aż się połączą. W wyniku tego powstają 

barwy pochodne (zielony, fioletowy, pomarańczowy). Na kolorowym podkładzie rysujemy markerem rysunek 

o dowolnej tematyce (kwiatki na wiosnę, motylki itd.) 

Materiały: 

• przezroczysty zamykany worek 

• farby tempery 

• marker 

 



 

Tęcza malowana gąbką 

 

Zaczynając od zewnętrznej krawędzi kolory tęczy to: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 

niebieski, granatowy, fioletowy. W takiej samej kolejności nakładamy farby na gąbkę - 

zaczynając od góry. Farby nakładamy grubą warstwą za pomocą pędzla. Jeżeli mamy farby w 

tubkach nałożenie farby na gąbkę będzie jeszcze łatwiejsze - wystarczy wycisnąć paski farby w 

odpowiedniej kolejności. Przykładamy gąbkę do kartki papieru (najlepiej format A3) i 

"szorujemy" po kartce gąbką tworząc łuk tęczy. Piękne i proste! 

 

 
                                                                           

           

   

                                                                                                                

   

        



 

 

 



 


