noélie viallet: moja priprava na veliko noč – delovni zvezek

Priprava najmlajših na veliko noč!
Delovni zvezek vabi otroka k aktivni pripravi na
praznik velike noči. Besedila z vrzelmi bo dopolnjeval
z nalepkami, sličice bo bodisi ustvaril s povezovanjem
od pike do pike bodisi jih narisal, pobarval, iskal razlike
med njimi itn. Ob vsem tem bo doživeto spoznaval
velikonočno zgodbo.
Večina otrok ve, da za veliko noč barvamo pirhe.
Kakšni so še drugi običaji in od kod izvirajo, bodo na
igriv način izvedeli ob izpolnjevanju delovnega zvezka
Moja priprava na veliko noč. Ta jih vodi tudi skozi
Jezusovo zgodbo velikonočnega tridnevja, osrednje
skrivnosti naše vere. In, kdo ve, morda bodo mali
ustvarjalci tokrat poskrbeli za posebej lepo okrašeno
žegnanjsko mizo …
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Avtorici
Noélie Viallet je sodelavka francoske katoliške revije
za otroke Filotéo. Otrokom na razumljiv in igriv način
približa verske téme.
Anne-Sophie Lanquetin je otroška in mladinska ilustratorka knjižnih in periodičnih izdaj. Od leta 2015
vodi tudi stripovsko delavnico za mlade.
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Iz knjige

Cvetna nedelja

Poišči sedem razlik

Pred davnimi leti se je na praznik judovske velike

Jezus prihaja v Jeruzalem, množica mu vzklika.
Poišči 7 razlik med slikama.

noči Jezus povzpel v Jeruzalem, mesto, kjer je stal
. Malo preden so prispeli tja, je poprosil

TEMPELJ

svoje prijatelje: »Pojdite po

OSLIČKA

zame.« Eden

od prijateljev ga je vprašal: »Čemu ti bo?« Jezus mu
je odgovoril: »Ljudje bodo videli, da sem ubog in
ponižen, tako kot oni.«

JÉZUS

je na osličku prijezdil

v mesto. Ljudje so vedeli, da je storil veliko čudežev
in govoril čudovite stvari. Veselo so ga pozdravljali
in mu mahali s

PALMOVIMI
VEJAMI

, ob tem pa vzklikali:

»Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem
imenu!«
8
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Jezusova zadnja večerja
Na večer judovske velike noči je Jezus zbral svoje
prijatelje ob

MIZI

. Vedel je namreč, da bo umrl.

Rekel jim je: »Vesel sem, da sem z vami! Danes
zadnjič skupaj jemo.« Z mize je vzel
molil in ga razlomil s svojimi

ROKAMI

KRUH

Nariši Jezusovo zadnjo
večerjo
Pri maši kristjani obhajamo Jezusovo zadnjo
večerjo. Temu pravimo evharistija.
Na mizi nariši kruh in krožnike.

,

. Koščke kruha

je razdelil prijateljem, rekoč: »Ta kruh je moje telo in
vam ga dajem.« Vzel je tudi

ČAŠO

, molil k Bogu Očetu

in rekel prijateljem: »Pijte to vino in si ga delite med
seboj. Ko me ne bo več tukaj, delajte enako v moj
spomin in videli boste, da bom tudi jaz z vami.«
Prijatelji so pogledovali drug drugega. Nikoli niso
pozabili te

VEČERJE

.
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