
Temat. Wakacyjny odpoczynek.

1. Przywitanie „Szczęść Boże”

2. Modlitwa piosenką „Bóg nie umarł, Jezus żyje!”.
https://www.youtube.com/watch?v=diX38k_Be70 

3. Rozmowa z dziećmi.
 Dzisiaj jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, dlatego postaramy się do nich dobrze 
przygotować. Opowiemy o tym, co możemy robić podczas wakacji. 

4. Praca z ilustracjami „Plecak na wakacje”
Przyjrzyjcie się uważnie ilustracjom. Są na nich rzeczy, które przydadzą  się nam niedługo. 

– Z czym kojarzą się nam te przedmioty?
- Do czego każdy z nich służy.

5. Wakacje z Bogiem – rozmowa
 z prezentacją ilustracji

Wakacje to czas odpoczynku, zabaw,
zwiedzania ciekawych miejsc. Nie możemy
jednak zapominać o Jezusie, dlatego wśród
przedmiotów potrzebnych na wakacjach
znalazł się różaniec i krzyżyk.

https://www.youtube.com/watch?v=diX38k_Be70


 Spójrzcie na rysunek
– Co widzicie na tym rysunku?
– Co robi chłopiec?
– Na czym jedzie dziewczynka?
– O czym przypomina nam kościół?

6. Odczytanie Pisma Świętego  Mk 10,13-14.16
Posłuchajmy, w jaki sposób Jezus zachowywał się wobec dzieci. 

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.            
A Jezus, widząc to, oburzył się i 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”.

7. Pytania do tekstu biblijnego
– Co robił Jezus, gdy spotykał się z dziećmi?
– Gdzie dzisiaj możemy spotkać się z Jezusem?

8. Śpiew piosenki
Wśród nas jest Jezus. Zaśpiewajmy dla Niego piosenkę „Sercem kocham Jezusa”
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E 

9. Praca z obrazkiem.
Dorysuj słoneczko i chmurki na niebie. Dokończ kolorować obrazek.  

10. Spotykamy się z Jezusem – pogadanka
Z Jezusem możemy się spotykać także w wakacje. 
Gdy jesteśmy nad wodą, w górach, w lesie, na łące, gdy cieszymy się słońcem, śpiewem ptaków      
i podziwiamy piękną przyrodę, chwalimy za nią Boga. Lecz Jezus chce się spotkać z każdym 
człowiekiem nie tylko w tych miejscach. On czeka na spotkanie z nami w kościele. Naszą miłość 
okazujemy Jezusowi, gdy spotykamy się z Nim podczas Mszy Świętej w niedzielę. Spróbujemy to 
przedstawić podczas zabawy przy muzyce.  

11. Spotykamy się w kościele – zabawa przy muzyce i dźwięku dzwonu
  Kiedy słychać muzykę, dzieci biegają  i cieszą się wakacjami. 
https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E 
Kiedy słychać dźwięk dzwonów kościelnych  dzieci wyciszają się składają ręce i stają pod 
krzyżem.
https://www.youtube.com/watch?v=wZBVRgqXOYM 

12. Zagadka
 LATEM, GDY JEST CIEPŁO, TO DZIECI BIEGAJĄ, 
BAWIĄ SIĘ WESOŁO, SKACZĄ I PŁYWAJĄ. 
RADOŚNIE SIĘ BAWIĄ I ODPOCZYWAJĄ. 
O KIM W WAKACJE DZIECI NIE ZAPOMINAJĄ? 
(O BOGU, O KOŚCIELE, O JEZUSIE, O MSZY ŚW.) 

13. Niedługo zaczną się wakacje. Będziemy odpoczywać z rodzicami i rodzeństwem. Pamiętajmy, 
że w każdą niedzielę na Mszy św. czeka na nas Jezus. Pamiętajmy, aby podziękować Mu za czas 
odpoczynku.

https://www.youtube.com/watch?v=wZBVRgqXOYM
https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E


14. Modlitwa
 Wcześniej słyszeliśmy o tym, jak dzieci przychodziły do Jezusa. Pomyślmy, za co chcemy 
podziękować Jezusowi? 
Dzieci podają wezwania i odpowiadają, np.: 
– Jezu, dziękujemy Ci za piękną pogodę i słońce. – Dziękujemy Ci, dobry Jezu.
– Dobry Jezu, dziękujemy Ci za czas wakacji. – Dziękujemy Ci, dobry Jezu. 


