
Temat. Zmartwychwstały Jezus mówi do mnie podczas Mszy św.

1. Powitanie „Szczęść Boże”

2.  Modlitwa  „Ojcze nasz”, pamiętajcie, że modlitwę rozpoczynamy i kończymy znakiem krzyża.

3.  Na dzisiejszym spotkaniu będziemy uczyć się słuchać.
– Co można usłyszeć będąc latem na łące?
– A co słychać na spacerze w lesie?
– Czyj głos usłyszeliście dziś po przebudzeniu?
Za chwilę pobawimy się w uważne słuchanie. 

4. Zabawa „Nie widzę a słyszę”
 Celem zabawy jest doprowadzenie do wniosku, że aby usłyszeć czyjś głos, niekoniecznie trzeba 
tego kogoś widzieć. Włączamy dzieciom, aby nie oglądając odgadły, po każdym odgłosie 
zatrzymujemy i pytamy dzieci, co słyszały. 
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8

  Może też użyć pewnych przedmiotów wydających dźwięki, a dzieci zamykają oczy, słuchają i 
zgadują,  np.: – odgłosy tamburyna – zgniatana lub rozrywana kartka papieru – uderzanie w 
szklankę łyżeczką – odgłos budzika – sypanie płatków kukurydzianych na pusty talerz. 

5. Wyjaśnienie pojęć liturgia słowa i Ewangelia

– Kogo widzimy na tej ilustracji?
– Co robi ksiądz?
– Co to za księga, którą ksiądz odczytuje podczas 
Mszy Świętej?
 Podczas Mszy Świętej, po radosnym śpiewie 
„Alleluja”, ksiądz bierze do rąk księgę Pisma 
Świętego. Następnie wszyscy ludzie wstają, żeby 
uważnie słuchać. Ksiądz oznajmia, że będą to „słowa 
Ewangelii”.
 Ewangelia to księga, w której spisane są wydarzenia 
z życia Jezusa. Ewangelia to trudne słowo, które 
pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą nowinę. 

Gdy w czasie Mszy Świętej ksiądz czyta Ewangelię, słyszymy wtedy samego Jezusa, chociaż Go 
nie widzimy. Słyszymy dobrą nowinę o Jego życiu. 
Dziś słuchaliśmy odgłosów   i odgadywaliśmy, co je wydaje. Nie widzieliśmy  ale mogliśmy 
rozpoznać .
 Podobnie na Mszy Świętej – nie widzimy zmartwychwstałego Jezusa, a jednak możemy naprawdę 
usłyszeć, co On mówi. Wiara i zaufanie Jezusowi pomagają nam usłyszeć Jego głos. Na Mszy 
Świętej widzimy tylko księgę i księdza, który czyta lub wyjaśnia słowa Pisma Świętego, ale wiemy,
że przez niego mówi do nas sam Jezus.
 Pierwszą część Mszy Świętej, w której czytamy słowo Boże, nazywamy liturgią słowa. 
– Czyje słowa zapisane są w Ewangelii?
– Kto do nas mówi, gdy ksiądz czyta Ewangelię?
– Kogo widzimy, gdy Jezus do nas mówi?

6. Czytanie Pisma Świętego  (Mk 4,1-2.9):

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


„Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego 
wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich 
wiele w przypowieściach (…) I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

7. Rozmowa na temat przeczytanego słowa Bożego
– Gdzie Jezus nauczał ludzi?
– W jaki sposób Jezus mówił do słuchających Go ludzi?
– Do czego zachęca nas Jezus w przeczytanym fragmencie Ewangelii?
Kiedy kogoś kochamy, to lubimy być blisko niego, rozmawiać z nim i słuchać, co ciekawego ma 
nam do powiedzenia. Lubimy słuchać, kiedy nasi rodzice, nauczyciele, przyjaciele mówią nam coś 
miłego, kiedy mówią do nas słowa miłości. 
Dobry Jezus, nasz najlepszy Przyjaciel i Nauczyciel, mówi do nas słowa miłości podczas każdej 
Mszy Świętej i zachęca do uważnego słuchania. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy w niedzielę na 
Mszy Świętej.

8. Nauka piosenki „Słowo Twe w księdze śpi”
https://chomikuj.pl/pioszleper/br.
+TADEUSZ+RUCI*c5*83SKI/Piosenki/Do+Ciebie/S*c5*82owo+Twe+w+Ksi*c4*99dze+*c5*9b
pi,4407880073.mp3(audio)

Słowo Twe w Księdze śpi, więc je zbudzę (dzieci wyciągają ręce w geście trzymania księgi)
        i nadstawię uszu, Jezu, na Twój szept.        (przykładają dłoń do ucha)
          Mam gdzieś kąt w sercu mym, tam je włożę,           (zakreślają dłońmi serce)
 żeby z jego ziarna rósł dobroci kwiat.  (dłonie, złożone w kształt kielicha, naśladują rozwijający 
                                                                   się kwiat)
Alleluja.               (dzieci wyciągają ręce w górę)

9. Praca z podręcznikiem, temat 41( lub kartami pracy). Dzieci wykonują polecenia w podręczniku 
dziecka lub kartach pracy.

 10. Rymowanka  - dzieci  uczą się rymowanki:
Kiedy w kościele się zbieramy, to Jezusa słów słuchamy.

11. Modlitwa
Podczas każdej Mszy Świętej w liturgii słowa prosimy Jezusa o pomoc dla wszystkich ludzi. 
Pomódlmy się tak jak na Mszy Świętej do Jezusa, który nas zawsze słyszy i bardzo kocha. 
 Po każdym wezwaniu  dzieci powtarzają: „Wysłuchaj nas, Jezu”. 

- Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby przybliżali nam Boga podczas Mszy Świętej. 
Ciebie prosimy…   Wysłuchaj nas, Jezu.
- Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby panowała wśród nich zgoda i pokój.
 Ciebie prosimy…  Wysłuchaj nas, Jezu.
- Módlmy się za chorych, aby Bóg pomagał im w ich cierpieniach swoją miłością.
 Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas, Jezu.
- Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy pobożnie słuchali i wypełniali słowo Boże.
Ciebie prosimy…  Wysłuchaj nas, Jezu.
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