Dzień dobry Rodzice i dzieci!
ŚRODA 13.05.2020
Temat: Poznajemy moc Jezusa cz.2
Cele katechetyczne:
 Poznanie prawdy, że Jezus czyni cuda, ponieważ jest Bogiem,
 Kształtowanie postawy wiary i zaufania.
1. Dziś mamy 13 maja – dzień, w którym Maryja ukazała się trojgu dzieciom
w Fatimie i prosiła ich, aby modliły się różaniec. Więc wypełniając prośbę
Maryi pomódlmy się Zdrowaś Maryjo za wszystkie dzieci z przedszkola i ich
rodziców.
2. Na ostatnim spotkaniu poznaliśmy historię uciszenia burzy na jeziorze przez
Pana Jezusa. Zobaczcie krótki filmik, który przypomni to wydarzenie:
https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4 (trwa 2:47)
3. Odpowiedzcie na pytania:
 Dlaczego uczniowie budzili Jezusa?
 W jakich sytuacjach Wy czujecie strach?
 Kto jest z nami zawsze?
 Do kogo możemy się zwrócić, gdy jest nam źle?
Jezus jest z nami zawsze, gdy się boimy, gdy jest nam źle, gdy czujemy się samotni.
On może Wam pomóc, bo bardzo Was kocha! 
4. Nauczymy się teraz rymowanki:

Jezus to Bóg,
wielkie cuda czynić mógł.
5. Przypomnimy sobie piosenkę z poprzedniej katechezy:
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)
 https://www.youtube.com/watch?v=BaggrhyON_c
6. Budowanie łodzi Jezusa.
Przygotujcie potrzebne materiały:
 połowa łupiny z orzecha włoskiego lub większa zakrętka,
 plastelina,
 wykałaczka,
 mała kartka papieru.
W łupinie orzecha lub zakrętce umieśćcie plastelinę. Na wykałaczkę nabijcie
kartkę papieru, a następnie wbijcie ją w środek plasteliny. Gotową łódkę
dzieci mogą puścić na wodę.

7. Pomodlimy się na zakończenie Zdrowaś Maryjo, aby Maryja przedstawiła
nasze modlitwy Jezusowi.

Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na zdjęcia Waszych prac
(adres e-mail: religia@przedszkolegorki.pl),
Bożena Wawrzeczko

