
Temat. Jestem przyjacielem.

1. Przywitanie  „Szczęść Boże”

2. Modlitwa . Uczyńcie znak krzyża „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
Zaśpiewamy piosenkę, której się uczyliśmy „Bóg kocha mnie”
https://www.youtube.com/watch?v=lDqSCrz5PPM

3. Zabawa
„Podaj rękę, przyjacielu” - Dziecko ustawia się tworzą  do mamy, taty, brata lub siostry, podaje 
rękę, wita się, kłania się  i uśmiecha. Jeśli jest więcej osób, powtarza te same czynności z każdą 
osobą w domu.

4. Jezus Przyjaciel – pogadanka
Dobrze jest mieć przyjaciół, żeby cieszyć się ich obecnością. Jezus również chce być naszym 
przyjacielem. On nas dobrze zna i rozumie. Zawsze wie, czego potrzebujemy, i jest blisko nas. Wie,
jak ważna jest przyjaźń, i dlatego zaprasza wszystkich do przyjaźni ze sobą. 

5.Wysłuchajcie fragmentu z Pisma Świętego.
 „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Wy 
jesteście przyjaciółmi moimi…” (J 15,12.14a)

6. Pytania do tekstu biblijnego
– Jak nas nazywa Jezus?
- Jakie przykazanie daje nam Jezus?
Jezus chce, abyśmy się kochali i przyjaźnili ze sobą. Jezus wie, że prawdziwy przyjaciel zna nie 
tylko nasze dobre zachowanie, ale także nasze wady, i potrafi nam je wybaczyć. Przyjaciel, 
ponieważ nas kocha, pomaga nam w trudnych chwilach.

7. Zabawa  „Wzajemna pomoc”
 My także powinniśmy troszczyć się o przyjaciół i pomagać im. 
 Dzieci spacerują parami po pokoju (z mamą, z bratem lub z siostrą). Na hasło „Pomoc” zatrzymują
się, a następnie wykonują polecenia, np.: 
- jest ślisko, pomóż koledze iść po śliskim chodniku,
- pada deszcz, weź kolegę pod parasol,
- wspinamy się razem na wysoką górę,
- pomóż koledze znaleźć zaginiony klucz,
- idziemy, uśmiechając się do siebie.

8. Przyjaciel to wielki skarb – pogadanka
- Kto to jest przyjaciel? (wypowiedź dziecka)
Przyjaciel to wielki skarb, którego należy strzec, aby go nie stracić. O przyjaźń trzeba też dbać, aby 
się rozwijała i rosła, dając radość przyjaciołom. Z każdym dniem przyjaciele zbliżają się do siebie i 
poznają się coraz lepiej, tak że potrafią zrozumieć się bez słów. 

9. Karta pracy. Pokoloruj obrazek

10. Piosenka „Jezus jest mym przyjacielem”
https://www.youtube.com/watch?v=-xJSQ616oh8

https://www.youtube.com/watch?v=lDqSCrz5PPM
https://www.youtube.com/watch?v=-xJSQ616oh8


11. Zagadka
 RAZEM SIĘ BAWIMY, 
RAZEM CZAS SPĘDZAMY,
 CHĘTNIE SOBIE POMAGAMY 
I CZĘSTO SIĘ ODWIEDZAMY. 
Kim jesteśmy dla siebie?        (PRZYJACIÓŁMI)

12. Modlitwa
Dzieci wykonują znak krzyża i powtarzają „Dziękujemy Ci, Jezu” 
Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym przyjacielem.
 Dziękujemy Ci, Jezu. 
 Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam naszych przyjaciół. 
 Dziękujemy Ci, Jezu. 


