
Katechezy dla grupy średniaków i grupy młodszej, przedszkole w Kobyli i w Łańcach, 27.11.2020 
 
Tematy: To jest mój dom  (nr 7),   Świat, w którym żyję  (nr 8)  - w podręczniku str. 11 – 12. 
 
Temat 1 – To jest mój dom 
 
1. Modlitwa      Dobry Boże, otaczaj opieką nasze rodziny.   Amen. 
2.  Zagadka 
MIESZKAM W NIM JA,  MIESZKASZ W NIM TY, 
MA OKNA, MA DACH,  PODŁOGĘ I DRZWI.      (DOM) 
3. Różne domy – praca z ilustracjami 

 
– Co jest przedstawione na ilustracjach? 
– Czym różnią się te budynki? 
– Pokaż i nazwij części domu. 
 

4. Rozmowa 
– Co to jest dom? 
– Przed czym chronią nas nasze domy? 
– Co to jest rodzina? 
W domu czujemy sie dobrze, bezpiecznie, bo mama i tato nas kochają. 
 

5. Na str. 11 dziecko rysuje dom i wykorzystuje przy tym nakleji – 4 okna i drzwi. 
6. Modlitwa      Dziękuję Ci, Boże, za dom, który mam, 
                            bardzo się cieszę, że nie mieszkam sam. 
.................................................................................................................................................. 



Temat 2 – Świat, w którym żyję. 
 
1. Modlitwa    Podziękujmy Bogu za wszystkich naszych bliskich, z którymi możemy się spotykać. 
– Dziękujemy Ci, Boże, za nasze rodziny. 
– Dziękujemy Ci, Boże, za nasze domy, w których mieszkamy. 
 

2. Praca z ilustracjami ukazującymi piękno Bożego świata. Rozmowa o tym, co znajduje się na 
obrazkach.    - Co znajduje sie na tych obrazkach?  Cały ten piękny świat podarował nam dobry Bóg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Opowiadanie 
Posłuchaj opowiadania o tym, jaka przygoda spotkała Kacpra podczas spaceru 
Na spacerze 
Pewnego dnia tata Kacpra wrócił wcześniej z pracy i powiedział: 
– Takie piękne popołudnie. Może wybralibyśmy się na spacer z Reksiem? 
– Hura! – zawołał Kacper. – Już zakładam buty. 
Tata wziął Reksia na smycz i razem z synkiem poszli do parku. Pogoda była bardzo ładna. Świeciło 
słońce, a po niebie przesuwały się białe chmury. W parku na drzewach były różnokolorowe liście. 
Czasem między drzewami przebiegały wiewiórki, które Reksio próbował złapać. Kacper popatrzył 
do góry i zapytał: 
– Tato, kto tak pięknie pomalował te liście? 
– Myślę, że promienie słońca – powiedział tata. 
– A skąd się wzięło słońce? 
– Słońce dał nam dobry Bóg, żeby na świecie było 
jasno, ciepło i kolorowo – odpowiedział tata. 
– A chmury? – pytał dalej Kacper. 
– Chmury też są od Boga. To dzięki nim na ziemię 
pada deszcz, a później mogą rosnąć rośliny. 
– Jakie rośliny? – dopytywał Kacper. 
– Wszystkie – tłumaczył cierpliwie tata. – Drzewa, 
trawy, kwiaty. Bóg chciał, aby ludzie cieszyli się, oglądając rośliny, słuchając ptaków czy bawiąc się 
ze zwierzętami. 
– To zwierzęta też mamy od Boga? – dziwił się Kacper. 



– Tak – odpowiedział tata – Bóg stworzył wszystko, co nas otacza. 
– A psy też stworzył Bóg? 
– Oczywiście. Reksio też jest stworzeniem Bożym. 
– Ojej – westchnął Kacper – tak się cieszę. Ile pięknych rzeczy dał nam Bóg. Muszę Mu za nie 
wszystkie podziękować. Zwłaszcza za zwierzęta i za to, że mogę bawić się z Reksiem. Zrobię to 
wieczorem podczas modlitwy. 
 

4. Rozmowa na temat opowiadania 
– Gdzie Kacper wybrał się z tatą?     
– Co zobaczył Kacper w parku? 
– Kto dał ludziom słońce i chmury? 
– Kto stworzył rośliny i zwierzęta? 
– Za co Kacper chciał podziękować Bogu? 
 

5.  Kto stworzył… – nauka piosenki    https://www.youtube.com/watch?v=K8JsCa1hNLg 
 

1. Kto stworzył mrugające gwiazdki,  (zaciskamy i otwieramy dłonie, trzymając je w górze) 
mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki? 
Kto stworzył mrugające gwiazdki? 
Nasz Ojciec Bóg. 
(rękami wskazujemy na siebie, a następnie wyciągamy do góry palec wskazujący 
i środkowy) 
2. Kto stworzył falujące morze… (machamy rękami przed sobą pokazując fale) 
3. Kto stworzył fruwające ptaszki… (wyciągamy ręce jak skrzydła i machamy nimi) 
4. Kto stworzył ciebie i mnie… (wskazujemy na sąsiada, a następnie na siebie) 
 
6. Rozmowa – wdzięczność Bogu 
Śpiewaliśmy o tym, że Bóg stworzył dla człowieka wiele pięknych rzeczy.      
– Co Bóg dał człowiekowi?      – Jak możemy podziękować Bogu za Jego dary? 
 

7. Praca z podręcznikiem – str. 12 w podręczniku – kolorowanie obrazka (dom, zwierzeta, rośliny) 
 

8. Zagadka 
ŚWIECI WYSOKO NA NIEBIE,   OGRZEWA KWIATY NA ŁĄCE, 
OPALA LATEM CIEBIE.   CO TO JEST? TO…               (SŁOŃCE) 

https://www.youtube.com/watch?v=K8JsCa1hNLg

