
Temat. Mamy dziś święto. Świętujemy razem.

1. Przywitanie  „Szczęść Boże”

2. Modlitwa - Znak krzyża „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” oraz piosenka poznana na 
wcześniejszej katechezie „Czytaj Biblię”
https://www.youtube.com/watch?v=ug-5Hzv6Mm8

3. Rozmowa
– Jakie święta obchodzicie w waszych rodzinach?

Wspólne świętowanie sprawia, że rodzina spędza razem więcej czasu i cieszy się sobą. 
Wzrasta w niej wtedy miłość i wszyscy stają się sobie bardzo bliscy.
 Święto to jest pewien ważny dzień lub szczególne wydarzenie, do którego starannie się 
przygotowujemy. Ma ono przeważnie radosny charakter i jest okazją do spotkania się z całą 
rodziną. 

Urodziny i imieniny, rocznica ślubu rodziców, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, Dzień
Dziadka – to święta rodzinne. 

Natomiast Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało – to święta kościelne. 

4. Dzisiaj porozmawiamy o świętach rodzinnych. 
– Czy  wiesz, kiedy masz urodziny?
– A kiedy mają swoje święta mama i tata?
Do świąt przygotowujemy się bardzo starannie, aby móc je obchodzić odpowiednio uroczyście. 
Przypomnijcie sobie wasze urodziny albo urodziny rodziców. 
– W jaki sposób mama przygotowywała się do swojego święta?
– W jaki sposób przygotowywał się tato?
–  Jak  ty sam przygotowywałeś się do takiego święta?

5. Ćwiczenie „Zdmuchiwanie świeczek”
 W czasie urodzin na torcie palą się świeczki, które zdmuchuje jubilat. 
Spróbujmy poćwiczyć zdmuchiwanie świeczek. 

Jeśli mamy piłeczkę pingpongową dziecko kładzie ją na dłoni i dmucha na nią mocno, aby doleciała
do osoby, która stoi naprzeciwko. Jeśli zamiast piłeczki mamy balona, dziecko może go 
nadmuchać.

6. Świętowanie
 Organizujemy wspólne świętowanie. Może być prawdziwe ciasto, baloniki i sok albo  pobawić się 
z dzieckiem w świętowanie, wykonać potrzebne pomoce z plasteliny lub wykorzystać zamiast nich 
zabawki przygotowując święto dla lalki lub misia.

7. Urodzinowa piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=Y8fxFMQ64NI

8. Karta pracy. Dokończ kolorować obrazek według wzoru.

9. Zagadka
 PRZYSZŁA BABCIA, CIOCIA, WUJEK, 
MAMA PYSZNY TORT SZYKUJE,
 RADOŚĆ NA TWARZACH CAŁEJ RODZINY,
 BO DZIŚ SĄ MOJE…         (URODZINY) 

https://www.youtube.com/watch?v=ug-5Hzv6Mm8
https://www.youtube.com/watch?v=Y8fxFMQ64NI


10.  Modlitwa Znak krzyża
Panie Boże, prosimy cię  o zdrowie i Twoje błogosławieństwo dla  tych, którzy mają dzisiaj 
urodziny.
Prosimy Cię Boże.


