Dzień dobry Rodzice i dzieci!
PONIEDZIAŁEK 27.04.2020
Temat: Jezus pomaga chorym

Cele katechetyczne:
– Poznanie prawdy o tym, że wielu ludzi cierpi z powodu choroby
– Kształtowanie postawy wrażliwości na cierpienie innych ludzi oraz towarzyszenia
w cierpieniu.
1. Dziś rozpoczniemy nasze spotkanie od modlitwy: Aniele Boży, stróżu mój
2. Moi Drodzy, przeżywamy teraz czas, w którym wielu ludzi na świecie
i w Polsce choruje na koronawirusa. Ludzie są smutni, wystraszeni i nie
wiemy co będzie dalej. Wszyscy musimy nosić maseczki ochronne, aby
zadbać o zdrowie swoje i innych.
3. O tym, jak źle się żyje ludziom chorym, wiedział Pan Jezus, Syn Boży, gdy
chodził po ziemi. Zawsze się smucił, widząc chorych ludzi, i pomagał im. Jest
Synem Bożym, więc mógł uzdrawiać i wielu ludzi uzdrowił. Dziś poznamy
historię jednego z takich ludzi.
Posłuchacie fragmentu z Pisma Świętego:
Kiedy [Jezus] przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze
i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co się dzieje. Powiedzieli
mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, (...) ulituj się nade
mną!” ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze
głośniej wołał: „Jezusie, (...) ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał
przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „co chcesz, abym ci
uczyni?” on odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj,
twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga.
(Łk 18,35-43)
4. Odpowiedz na pytania do tekstu:
– Kto głośno przywoływał Pana Jezusa?
– Co Pan Jezus uczynił dla niewidomego?
– Kogo wielbił uzdrowiony człowiek?
5. Na poniższym obrazku dorysujcie uśmiechniętą buzię i otwarte oczy
uzdrowionemu człowiekowi oraz dookoła obrazka ramkę.
6. Pomódlcie się z Rodzicami za wszystkich chorych.

Proszę, abyście przesłali mi zdjęcia swoich prac z religii :)
na adres: religia@przedszkolegorki.pl
Pozdrawiam Was serdecznie,
Bożena Wawrzeczko

