
Temat. Nie gniewam się i wybaczam innym.

1. Przywitanie  Szczęść Boże.

2. Modlitwa - zaśpiewajcie ostatnio poznaną pieśń: „Panie przebacz nam”.
https://www.youtube.com/watch?v=mRVGt6ACyRw

 3. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Bóg wybacza ludziom. Czasem zdarza się tak, że dorośli albo 
dzieci gniewają się na siebie, nie chcą ze sobą rozmawiać, sprawiają sobie przykrość. Są wtedy 
bardzo smutni i w ich sercach brakuje miłości. Posłuchajcie, co pewnego dnia stało się w 
przedszkolu.

4. Opowiadanie
 Przedszkolne nieporozumienia 
Dzisiaj w przedszkolu był smutny dzień. Wszystko zaczęło się od kłótni o zabawki. Dziewczynki 
chciały bawić się w dom i być mamami dla lalek. Ula od razu zabrała dwie najładniejsze nowe lalki
i powiedziała: 
– Ja będę mamą bliźniaków. 
Zuzia też chciała się bawić ładną lalką i zrobiło jej się bardzo smutno, że obie zabrała Ula. Pobiegła
więc szybko do półki z zabawkami i chwyciła wózek. 
– To ja zabieram wózek i będę nim jeździła – powiedziała nadąsana. 
– Ale wózek nie jest ci potrzebny, skoro nie masz lalki, a ja muszę wziąć moje na spacer! – 
zawołała Ula. 
– Oddaj mi wózek!
– Dam ci wózek, jak ty dasz mi jedną lalkę – odpowiedziała Zuzia.
 – Nie mogę, bo to moje bliźniaki! – zawołała Ula.
 – To ja nie oddam ci wózka, bo go pierwsza wzięłam – kłóciła się dalej Zuzia.
 Obok na dywanie dzieci wcale nie bawiły się grzeczniej. Julka i Kacper właśnie opowiadali o 
swoich zwierzątkach. 
– Mój Psotek to najmądrzejsze zwierzę na świecie! – zawołał Kacper.
 – Moja Kicia też jest bardzo mądra i potrafi prosić o jedzenie – odpowiedziała Julka.
 – Ale mój piesek jest lepszy i ładniej prosi o smakołyki.
 – Nieprawda, to kotki są ładniejsze i wszystko robią lepiej! – zawołała Julka.
 Po czym oboje zrobili gniewne miny i odwrócili się do siebie plecami. 

4. Pytania do opowiadania
– O co pokłóciły się Ula i Zuzia?
– Dlaczego Julka i Kacper pogniewali się na siebie?

5. Karta pracy zał. Połącz odpowiednie rysunki w pary. Opowiedz o tych sytuacjach.

6 „Aby zapanowała zgoda” – dzieciaczki przyjrzyjcie się  jeszcze raz ilustracji i odpowiedzcie: 
- W jaki sposób powinny postąpić w prezentowanej sytuacji dzieci?

Ula i Zuzia pokłóciły się i nie mogły zgodnie bawić się lalkami. 
– Co powinny zrobić Zuzia i Ula, żeby zapanowała między nimi zgoda?
Kacper i Julka pogniewali się na siebie i nie chcieli ze sobą rozmawiać. 
– Co musieliby zrobić Julka i Kacper, żeby zacząć ze sobą rozmawiać?

Do wspólnej zabawy, która będzie sprawiać nam radość, potrzebna jest zgoda. Nie możemy 
gniewać się na nikogo i sprawiać mu przykrości. 

https://www.youtube.com/watch?v=mRVGt6ACyRw


7. „Znak pokoju”
 Dobry Bóg chce, abyśmy zawsze żyli w zgodzie i kochali się. 
W czasie Mszy Świętej jest taki moment, w którym ksiądz mówi: „Przekażcie sobie znak pokoju”. 
Oznacza to: „Nie gniewajcie się na siebie i żyjcie w zgodzie”. 
Ludzie podają sobie wtedy ręce i uśmiechają się do siebie. 
Teraz wy uśmiechnijcie się do mamy, taty, brata, siostry i uściśnijcie sobie ręce. Będzie to znaczyć, 
że nie gniewacie się na siebie i chcecie żyć w  zgodzie. 

8. Nauka  piosenki „Serce pełne dobra miej”
https://www.youtube.com/watch?v=gWccaUjIh7M

9. Zagadka
 GDY KOLEGA COŚ ZEPSUJE, 
KOLEŻANKA ZDENERWUJE, 
TO JA WTEDY NIE ROZPACZAM,
 ALE ZAWSZE IM…         (WYBACZAM)

10. Modlitwa
 Poprośmy Boga, żebyśmy zawsze żyli w zgodzie, nie kłócili się i zawsze sobie wybaczali
modlitwa nowo poznaną piosenką. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gWccaUjIh7M

