Dzień dobry Rodzice i dzieci!
PONIEDZIAŁEK 11.05.2020
Temat: Poznajemy moc Jezusa
Cele katechetyczne:
 Poznanie prawdy, że Jezus czyni cuda, ponieważ jest Bogiem,
 Kształtowanie postawy wiary i zaufania.
1. Witam Was dzieci i rodzice, rozpocznijmy spotkanie modlitwą „Zdrowaś
Maryjo”.
2. Przypomnimy rymowankę z poprzedniej katechezy:
Do Maryi się zwracamy, nasze prośby Jej oddamy.
3. Niektórzy ludzie boją się burzy, zwłaszcza gdy zastanie ich w górach lub na
morzu. Tak było i z apostołami. Oni też bali się burzy. Posłuchajcie
opowiadania:
Uciszenie burzy
Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom
o dobrym Bogu i Jego królestwie. Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało,
starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków.
Pewnego razu, kiedy byli nad jeziorem i wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus
powiedział do swoich uczniów:
– Popłyńmy łodzią na drugi brzeg, aby odpocząć.
Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było
tak wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony,
położył się więc w łodzi i zasnął. Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się
ciemne, zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe. Uczniowie
Jezusa bardzo się przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc
wołać do Jezusa:
– Zbudź się! Ratuj nas, bo toniemy!
Jezus wstał i powiedział do burzy:
– Ucisz się!
I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na jeziorze nie było już wielkich fal. Jezus
powiedział do swoich uczniów:

– Dlaczego się boicie?
Uczniowie byli bardzo zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali
Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który może wszystko.
4. Rozmowa na temat opowiadania:
 Gdzie udali się Jezus i Jego uczniowie, kiedy poczuli się zmęczeni?
 Co Jezus robił w łodzi?
 Jak zachowywali się uczniowie?
 Co zrobił Jezus, kiedy się obudził?
5. Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej
nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić nadzwyczajne rzeczy, które czasem
trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko
Bóg. Małe cuda czyni dla nas Jezus każdego dnia, tylko musimy otworzyć
szeroko oczy i nauczyć się je zauważać.
6. Nauczymy się dzieci piosenki z gestami pt. „Na jeziorze wielka burza”, która
będzie przypominać o tym, że Jezus czyni cuda.
Wysłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=BaggrhyON_c
Na jeziorze wielka burza /
(robimy rękoma fale)
Jezus ze mną w łodzi jest. /x2
(pokazujemy palcem na niebo, na siebie, a następnie „wiosłujemy” rękoma)
Mocną ręką trzyma mnie,
(chwytamy jedną ręką drugą rękę przed sobą)
Łódka nie kołysze się.
(ręce tworzą dziób łodzi i delikatnie nimi kołyszemy)
Na jeziorze wielka burza
(robimy rękoma fale)
Jezus ze mną w łodzi jest.
(pokazujemy palcem na niebo, na siebie, a następnie „wiosłujemy” rękoma)
7. Na zakończenie pomódlcie się modlitwą Aniele Boży.

Pozdrawiam Was serdecznie,
Bożena Wawrzeczko

