
 Temat. Bóg mi zawsze wybacza.

1. Powitanie „Szczęść Boże”

2. Modlitwa piosenką  „Sercem kocham Jezusa”,
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E

3. Ostatnio  rozmawialiśmy o prawdzie.
Dzisiaj powiemy sobie o tym, że Bóg tak ukochał ludzi, że wybacza nam grzechy. 

4. Opowiadanie biblijne - Posłuchajcie historii o Zacheuszu. 

 Jezus u Zacheusza
 Zacheusz był człowiekiem, który pobierał od ludzi różne opłaty. Niestety oszukiwał przy tym, 
a dzięki oszustwom stał się bogaty. Ludzie z tego powodu bardzo go nie lubili. Pewnego dnia do 
miasta Jerycho przybył Jezus. Zacheusz chciał Go zobaczyć, bo wiele o Nim słyszał. Nie mógł 
jednak, ponieważ był niski. Tłum ludzi, którzy też chcieli ujrzeć Jezusa, zasłaniał mu wszystko. 
Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby z góry zobaczyć Jezusa. Gdy Jezus 
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego:
 – Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś chcę się zatrzymać w twoim domu. 
Zacheusz szybko zszedł i przyjął Jezusa z wielką radością. Gdy ludzie to widzieli, dziwili się 
i mówili:
 – Czy Jezus nie wie, że Zacheusz to oszust? Do takiego człowieka poszedł na kolację? 
Zacheusz jednak po tym spotkaniu z Jezusem zmienił się. Powiedział: 
– Oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś oszukałem, to oddam mu cztery razy tyle.

5. Pytania do opowiadania:
– Czym zajmował się Zacheusz?
– Dlaczego ludzie nie lubili Zacheusza?
– Co zrobił Zacheusz, aby zobaczyć Jezusa?
– Co postanowił zrobić Zacheusz po spotkaniu z Jezusem?

6. Praca z kartą pracy zał. 1
Zacheusz oszukiwał ludzi. Jezus spotkał się z nim i wybaczył mu złe czyny. Zacheusz postanowił 
się poprawić. Obejrzyj ilustrację i opisz swoimi słowami, co zrobił Zacheusz. Dorysuj uśmiechy, 
dokończ kolorować obrazek.

7.  Zabawa – „Poczuj swoje serce”
 Dzieci spacerują po pokoju . Zatrzymajcie się.  Połóżcie rękę po lewej stronie klatki piersiowej. 
Czy czujecie swoje serce? 
Chciałabym, abyście poczuli je wyraźniej. 
Wyobraźcie sobie, że jesteście dużą piłką, która skacze (10 sek.). 
A teraz, że jesteście nad morzem i pokonujecie wielkie fale,  płyńcie w powietrzu (10 sek.). 
Na spacerze spotkaliście żabkę, skaczcie tak jak ona. (10 sek.)
Zatrzymajcie się. Połóżcie ponownie rękę na sercu. Czy teraz je czujecie?

8.  Poczuliśmy, gdzie znajdują się nasze serca.



 Popatrzcie teraz na obraz. 
 Na tym obrazie widzimy Jezusa z
namalowanym sercem. To serce
bardzo kocha ludzi. Symbolem
miłości Jezusa do ludzi jest
płomień umieszczony nad sercem.

9. Odczytanie tekstu biblijnego
Jezus bardzo kocha ludzi. Dlatego na krzyżu modlił się do swojego Ojca: 
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. (Łk 23,34a)

10. Śpiew pieśni „Panie, przebacz nam” Nauczymy się teraz pieśni. Będzie to nasza prośba do Boga
o wybaczenie.
https://www.youtube.com/watch?v=mRVGt6ACyRw

11. Zagadka
Gdy nabroję, co się zdarzyć może, 
O wybaczenie proszę Cię, Boże.
Smutek mego serca żal za zło oznacza,
Dziękuję Ci, że miłość Twoja mi...               (WYBACZA)

12.  Na zakończenie pomódlmy się pieśnią, przepraszając za nasze złe uczynki.
 „Panie, przebacz nam”.
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