Dzień dobry Rodzice i dzieci!
ŚRODA 24.06.2020
Temat: Wakacje z Bogiem cz. 2

Cele katechetyczne:
– Zrozumienie, że wakacje to czas odpoczynku, ale także spotkań z Jezusem,
– Postawa radosnego przeżywania z Jezusem wolnego czasu.
1. Witam Was w ostatnim tygodniu naszych spotkań. Pomódlmy się modlitwą
do naszego Anioła Stróża Aniele Boży.
Przed nami wakacje. Wakacje to czas, który kojarzy nam się z odpoczynkiem,
z wyjazdami.
Z Jezusem możemy się spotykać wszędzie: w górach, w lesie, na łące, w parku, nad
wodą. Jezus chce, abyśmy byli szczęśliwi.
2. Nasza rymowanka:
Wakacje radośnie przeżywamy
i o Bogu pamiętamy.
3. Jezus bardzo lubił spotykać się z dziećmi. Posłuchajcie, co robił, gdy
przynoszono je do Niego.
Fragment Pisma Świętego
Mk 10,13-16:
„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. Zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa Bożego
jak dziecko, ten nie wejdzie do
niego». I biorąc je w objęcia, kładł
na nie ręce i błogosławił je”.

4. Pytania do tekstu biblijnego
– Dlaczego rodzice przynosili dzieci do Jezusa?
– Dlaczego uczniowie Jezusa nie zgadzali się, aby rodzice podawali dzieci do
błogosławienia?
– Jak zachowywał się Jezus, gdy widział dzieci?
– Gdzie dzisiaj możemy spotkać się z Jezusem?
– Gdzie możemy usłyszeć słowa Jezusa?
Jezus jest z nami wszędzie, w domu, na wakacjach, ale szczególnie w czasie
modlitwy i na Mszy św.
5. Na zakończenie zachęcam Was dzieci do modlitwy dziękczynnej.
Pomyślmy, za co chcemy podziękować Jezusowi.
Rodzic podaje wezwania, a dziecko odpowiada, np. „Dziękuję Ci, Jezu”.
R.: Jezu, dziękuje Ci za mamę i tatę .
Dz.: Dziękuję Ci, Jezu
R.: Jezu, dziękuję Ci za moich kolegów i koleżanki z przedszkola.
Dz.: Dziękuję Ci, Jezu
R.: Drogi Jezu, dziękuję Ci za słońce.
Dz.: Dziękuję Ci, Jezu.
R.: Kochany Jezu, dziękuję Ci za czas wakacji.
Dz.: Dziękuję Ci, Jezu….
Posłuchajcie na koniec życzeń na wakacje:
Życzę Wam Pięknych wakacji!:
https://www.youtube.com/watch?v=m_mq9ALup2E ( trwa 2:17)

Pozdrawiam serdecznie
i dziękuję za wszystkie przesłane zdjęcia prac dzieci,
Bożena Wawrzeczko

