
 VI Wewnątrzprzedszkolny Plastyczny Przegląd
„Moja przygoda z Biblią”

Regulamin przeglądu

 Temat: „Moja przygoda z Biblią”

 Cele przeglądu:

             - znajomość wybranych fragmentów biblijnych,

            - umiejętne posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi,

            - zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnej lektury Biblii .

 Po  przeczytaniu  wybranego  fragmentu  biblijnego  rodzic  z  dzieckiem  wymyślają

ilustrację do jego treści. Podpisują pracę i dostarczają ją do swojej pani w grupie.

 Organizator przeglądu: PM nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu

 Adresaci przeglądu: dzieci i rodzice z wszystkich grup

 Data złożenia prac: do 23 marca 2018 r. - piątek (u nauczycielek grup)

 Format pracy: A4

 Technika: dowolna (dozwolony kolaż)

 Każda praca musi być opatrzona metryczką tj. imię i nazwisko autora, grupa, tytuł

pracy.

 Zagadnienia (jedno do wyboru):

             - Stworzenie świata – Rdz 1, 1-27

             - Zwiastowanie Maryi – Łk 1, 26-38

             - Narodzenie Pana Jezusa – Łk 2, 1-14

  - Dom na skale – Mt 7, 24-27

             - Uroczysty wjazd do Jerozolimy – Mt 21, 1-11

Dla każdego dziecka przewidziane są upominki i dyplomy.
Zachęcam do udziału w przeglądzie.

Organizatorzy przeglądu:

PM nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu
p. Monika Kamińska, p. Hanna Muchewicz



Stworzenie świata – Rdz 1, 1-27.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią
bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 
Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił 
ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień 
pierwszy. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» 
Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg 
nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!»   
A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że 
były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi 
według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą 
nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg 
widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od 
nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad 
ziemią». I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło 
nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i 
oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod 
sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi
zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je 
tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na 
ziemi». I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta 
według ich rodzajów!» I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt 
pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Dom na skale – Mt 7, 24-27

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym,

który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten

dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie

wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł

deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». 



Zwiastowanie Maryi – Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej

mężowi,  imieniem Józef,  z  rodu Dawida; a  Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł  wszedł do Niej  i  rzekł:  «Bądź

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój

się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On

wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad

domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie,

skoro nie znam męża?» Anioł  Jej  odpowiedział:  «Duch Święty zstąpi  na Ciebie i  moc Najwyższego osłoni  Cię.

Dlatego też Święte,  które  się  narodzi,  będzie  nazwane Synem Bożym.  A oto również  krewna Twoja,  Elżbieta,

poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma

nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Narodzenie Pana Jezusa – Łk 2, 1-14

W owym czasie  wyszło  rozporządzenie  Cezara  Augusta,  żeby  przeprowadzić  spis  ludności  w całym państwie.

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać

zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego,

zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,

która  była  brzemienna.  Kiedy  tam  przebywali,  nadszedł  dla  Maryi  czas  rozwiązania.  Porodziła  swego

pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich

anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie

bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził

się  wam Zbawiciel,  którym jest  Mesjasz,  Pan.  A  to  będzie  znakiem dla  was:  Znajdziecie  Niemowlę,  owinięte

w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga

słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».



Uroczysty wjazd do Jerozolimy – Mt 21, 1-11

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł

im:  «Idźcie  do  wsi,  która  jest  przed  wami,  a  zaraz  znajdziecie  oślicę  uwiązaną  i  źrebię  z  nią.  Odwiążcie  je

i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». Stało się

to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej:  Oto Król twój przychodzi  do Ciebie łagodny,

siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię

i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki

z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: 

Hosanna Synowi Dawida! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! 

Hosanna na wysokościach! 

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i  pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest

prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».


