
Temat. Jestem kochanym dzieckiem Boga.

1. Przywitanie”Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen”

2. Modlitwa piosenką  „Dzieckiem Bożym”
https://www.youtube.com/watch?v=qG1hUOHX_Co

3. zabawa „Dzieci do dzieci”
Tworzymy z dzieckiem parę, chyba, że dziecko ma rodzeństwo . 
 Wydajemy polecenia, które dzieci lub my z dzieckiem wykonujemy , np. ucho do ucha, plecy do 
pleców, kolano do kolana, głowa do głowy itd. 
Zadaniem w parze jest np. dotknięcie uchem ucha  dziecka. 

4. Pogadanka – jesteśmy dziećmi Bożymi
Ilustracje  przedmiotów. 

– Z czym się wam kojarzą te przedmioty?

Chrzest to bardzo ważne wydarzenie w naszym życiu. 
Pewnie większość z was go nie pamięta, bo byliście wtedy bardzo mali. Może macie w domu 
zdjęcia, które wam o tym przypominają. Od chwili chrztu wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Pomimo
tego, że każdy z nas jest inny, to możemy Boga nazywać swoim Tatą. On zawsze jest przy nas i zna 
każdego z nas najlepiej. On każdego z nas stworzył i o każdego się troszczy. Wszystkie dzieci na 
całym świecie mają więc jednego Ojca – Boga. Wszyscy od momentu chrztu świętego jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Wiemy, że Bóg – nasz Ojciec – bardzo nas kocha i pragnie naszego szczęścia.
– Kto jest Ojcem wszystkich dzieci?
– Od kiedy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi?

5. Nauka rymowanki.
Jestem dzieckiem Bożym, bo Bóg mnie stworzył

6. Nauka piosenki „Gdy idziemy poprzez świat”
https://www.youtube.com/watch?v=h2NODCvxxtE

Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,    G   a 
w każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga.  D7   G
 Nie ma w życiu zbędnych dni,       C każda chwila ważna jest,         G 
w każdej zobacz Bożą myśl.        D7   G

https://www.youtube.com/watch?v=qG1hUOHX_Co
https://www.youtube.com/watch?v=h2NODCvxxtE


 Ref.: Bo Bóg naszym Ojcem,       C   G 
bo Bóg kocha nas,          D7   G
 On szlak nam wyznacza        C   G 
i sam prowadzi nas.          D7   G 

7. Praca z podręcznikiem (kat. 46) lub z kartą pracy – labirynt życia
 Omawiamy wydarzenia z życia dziecka. Szczególną uwagę należy zwrócić na miłość jaką 
okazujecie swoim dzieciom oraz chrzest. Podkreślić trzeba także, iż dziecko wciąż uczy się nowych
umiejętności, które sprawiają mu radość. 
Dziecko wykonuje polecenie pod obrazkiem.

Dzieci na kartce rysują swoją ulubioną zabawkę.



8. Modlitwa dziękczynna z gestami
 Mówimy, za co dziękujemy Bogu Ojcu, a dziecko, wyrażając Mu wdzięczność, wykonuje 
odpowiednie gesty: 
-Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze ręce, że możemy w nie klaskać. (dzieci klaszczą w ręce)
 -Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze nogi, że możemy podskakiwać. (dzieci podskakują)  
Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, na nasze oczy, że możemy widzieć. (dzieci zamykają i otwierają oczy)
Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za nasze usta, że możemy uśmiechać się do innych. (dzieci uśmiechają
się)


