
Temat. Cieszymy się, że Jezus nas kocha.

1. Przywitanie  Szczęść Boże.

2. Modlitwa piosenką  „Ojcze, Ty kochasz mnie”.
https://www.youtube.com/watch?v=NbTo8MfgVyM

3. Opowiadanie
 Kiedy dzieci są radosne? 

Julka bardzo lubi, gdy do ich grupy przychodzi pani Basia, ponieważ przynosi na zajęcia 
różne ciekawe rzeczy. Dziś przyniosła piłkę, na której była narysowana uśmiechnięta buzia, 
i powiedziała:
– Będziemy sobie podawać piłkę. Proszę, aby każdy, kto będzie miał piłkę w rękach, powiedział, 
kiedy jest radosny.

Wszystkie dzieci odpowiadały po kolei. Były różne odpowiedzi. Julka powiedziała, że jest 
wesoła, gdy razem z rodzicami spędza czas, grając w różne gry, a Kacper – gdy przychodzi babcia 
i opowiada ciekawe historie. Dzieci mówiły też, że są radosne, gdy mama i tata wracają wcześniej 
z pracy i mogą razem przygotować obiad, gdy przychodzi do nich ciocia, gdy bawią się 
z rodzeństwem... 

Pani Basi bardzo podobały się odpowiedzi dzieci.
– Moi drodzy, pięknie mówicie o radości i różnych sytuacjach, w których jesteście szczęśliwi. 
Dobry Jezus powiedział, że możemy Go prosić o wszystko, aby być radosnymi. Gdy Jezus żył na 
ziemi, rodzice przynosili do Niego dzieci, bo chcieli, żeby je dotknął. Wiedzieli, że On bardzo 
kocha dzieci, i chcieli, aby ich dzieci były szczęśliwe.

Julka długo zastanawiała się nad tym, co powiedziała pani Basia. Wieczorem podczas 
modlitwy poprosiła Jezusa o uśmiech i szczęście dla mamy i taty. Wiedziała, że jeśli rodzice będą 
szczęśliwi, to i ona będzie szczęśliwa.

4. Pytania do opowiadania:
– Co pani Basia przyniosła na zajęcia?
– Kiedy Julka jest radosna i szczęśliwa?
– W jakich sytuacjach Kacper jest szczęśliwy?
– O co możemy prosić dobrego Jezusa?
– Co robili rodzice, gdy Jezus żył na ziemi?
– O co Julka wieczorem poprosiła Jezusa?

5. Uroczyste czytanie Pisma Świętego
 Drogie dzieci, każdy człowiek chce być radosny i szczęśliwy.
 Jezus również pragnie naszego szczęścia. On nam błogosławi.  

 „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął (…). Jezus (…) rzekł do nich: «Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże 
(…)». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”. (Mk 10,13a.14.16)

6. „Uśmiech przyjaźni”
Kochane dzieci, Jezus chciał, żebyśmy byli dla siebie dobrzy. Proszę, uśmiechnijcie się do mamy, 
taty, brata, siostry   
– Czy jest wam przyjemnie, gdy się do siebie uśmiechacie?
A teraz proszę, abyście  podali rękę osobie, która jest obok was. 
– Podoba się wam, gdy jesteście dla siebie mili?
– Pomyślcie, co jeszcze możecie zrobić miłego dla siebie nawzajem?
– Kiedy waszym rodzicom, bratu lub siostrze jest miło?

https://www.youtube.com/watch?v=NbTo8MfgVyM


7. Praca z obrazkiem. Dzieci wykonują polecenie znajdujące się pod obrazkiem.

8. Zagadka.
KOCHA DZIECI, JEST SYNEM BOGA, 
UCZYŁ MODLITWY „OJCZE NASZ”,
 NA PEWNO JEGO IMIĘ ZNASZ.        (JEZUS)

9. Modlitwa na pożegnanie
 Na wezwania  odpowiecie „Raduję się Jezu”
Mam wspaniałych rodziców.  - Raduję się Jezu.
Mam kolegów i koleżanki, z którymi się bawię.  -Raduję się Jezu. 
Mogę  biegać i skakać. - Raduję się Jezu.
Mogę tańczyć i śpiewać. - Raduję się Jezu.


