
Katechezy dla grup starszaków, przedszkole w Kobyli i w Łańcach, 27.11.2020 
 
Tematy: Jezus to dobry Król  (nr 21), Dobrymi uczynkami przygotowujemy serca dla Jezusa (nr 23) – w 
podręzniku str. 44 – 45 i 48 – 49. 
 
Temat 1 – Jezus to dobry Król 
 
1. Modlitwa – Ojcze nasz 
2. Pokaz korony lub obrazka z koroną oraz  rozmowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– Kto nosi koronę?    
– Gdzie mieszka król? 
– Co robi król?  Czym się zajmuje? 
– Jaki powinien być król, aby poddani go kochali? 
 
 
 

3.  Opowiadanie - O dobrym królu 
Dawno, dawno temu żył sobie król. Był bardzo dobrym królem. W jego królestwie panowały dobroć i 
miłość. Wiele osób pragnęło tam zamieszkać, lecz nie było to takie łatwe. Najpierw należało spełnić  
królewskie wymagania.   
Pewnego razu do królestwa, gdzie rządził dobry król, przybyło trzech nowych śmiałków, chętnych zrobić 
wszystko, co król im nakaże. Każdy z nich otrzymał woreczek ze złotem i kartę z wyznaczonym zadaniem. 
Pierwszy po odczytaniu karty z zadaniem nakarmił żebraka, kupił buty biednemu dziecku, które biegało 
boso, i lekarstwa dla matki tego dziecka. 
Drugi śmiałek odczytał swoje zadanie i wyszedł od króla zamyślony. Idąc, zobaczył otwarte okno w 
ubogiej chacie. Zajrzał do środka i zobaczył chorą kobietę, która leżała w łóżku. Gdy wszedł do środka, 
dowiedział się, że jest ona całkiem samotna. Postanowił się nią zaopiekować. 
Trzeci ze śmiałków udał się z kartą z zadaniem i woreczkiem ze złotem na targ. Po odczytaniu zadania 
oświadczył: 
– Bardzo dobrze, zacznę od siebie. 
Potem wszystko wydał na piękne stroje oraz różne rzeczy do jedzenia i picia. 
Po tygodniu król wezwał do wszystkich trzech śmiałków. Gdy przybyli, zapytał: 
– Powiedzcie mi, co też każdy z was zrobił z otrzymanym złotem? 
Po wysłuchaniu ich opowieści, król powiedział: 
– Mimo że otrzymaliście takie samo zadanie do wykonania, tylko dwaj z was zrozumieli je we właściwy 
sposób. Oni od razu zamieszkają w moim królestwie. Trzeci zaś musi na nowo przemyśleć treść zadania, 
jakie miał wykonać. 
Brzmiało ono: „Kochaj bliźniego jak siebie samego”. 
 



4.  Jezus dobrym Królem – pytania do opowiadania,  rozmowa 
– Dlaczego ludzie chcieli mieszkać w kraju dobrego króla? 
– Ilu śmiałków przybyło do króla pewnego dnia? 
– Co otrzymali śmiałkowie od króla? 
– Co po przeczytaniu kartki zrobił pierwszy z nich? 
– Jak zachował się drugi śmiałek? 
– Na co wydał pieniądze trzeci ze śmiałków? 
– Które z czynów podobały się królowi? 
– Jak brzmiało zadanie zapisane na kartce? 
 
Dzisiaj poznałeś piękną 
historię o dobrym królu. 
Chcę ci teraz opowiedzieć o 
innym Królu, do którego 
wszyscy należymy od chwili 
chrztu świętego. W Jego 
królestwie zawsze panuje 
miłość, sprawiedliwość i 
zgoda. Ten wyjątkowy Król 
chce, abyśmy byli wobec 
siebie życzliwi i okazywali 
sobie dobroć. Tym dobrym 
Królem jest Jezus. On nas 
zawsze kocha i pragnie 
szczęścia dla wszystkich 
należących do Jego 
królestwa. Jeśli będziemy 
wypełniać dobre uczynki, to spotkamy się z naszym Królem Jezusem w niebie. 
 
5. Praca z podręcznikiem – str. 44 - 45 
Rymowanka 
Jezus jest Królem, ja chcę Mu służyć 
teraz i wtedy, gdy będę duży. 
Obrazki w podręczniku – str. 44  - Jezus jako Król 
Obrazki z dziećmi – dobre uczynki 
Ula i Tomek byli z rodzicami na wycieczce i znakomicie się bawili. Po powrocie do domu są bardzo 
zmęczeni. Co robią dzieci? 
Przed snem dziękują Bogu za piękny dzień spędzony z rodzicami i odmawiają modlitwę. 
 
Lucynka jest nowa w przedzkolu, a dodatkowo nie może chodzić i porusza się na wózku. Nie ma jeszcze 
żadnych przyjaciół i siedzi sama, kiedy przedszkolaki wesoło się bawią. Co robią dzieci? 
Podchodzą do Lucynki i zapraszają ją do wspólnej zabawy. 
 
Dobre uczynki prowadzą do spotkania w niebie z Jezusem Królem. 
Pokoloruj obrazki na str. 44, na których dzieci służą dobremu Królowi. Str. 45 – odszukaj właściwy cień 
korony, połącz go z koroną. Pokoloruj koronę i anioły. 
 
 
 
 
 



Temat 2:  Dobrymi uczynkami przygotowujemy serca dla Jezusa. 
 
1. Modlitwa 
2. Wyjaśnienie pojęcia „dobry uczynek”.    Gdy pomagacie sobie w przedszkolu, gdy robicie coś dobrego 
w swoich domach, to takie zachowanie nazywamy dobrym uczynkiem. 
3. Opowiadanie   Dobre uczynki Julki 
Od samego rana w przedszkolu Antek miał zły humor. Był smutny i ciągle narzekał. Dzieci nie chciały się 
przez to z nim bawić. Tylko Julka martwiła się o kolegę. Podeszła do niego i zapytała: 
– Dlaczego masz zły humor? 
– Zginął mi zegarek. Nigdzie nie mogę go znaleźć – odpowiedział Antek. 
– Nie martw się, znajdziemy go – pocieszyła kolegę Julka. 
Wspólne poszukiwania szybko przyniosły rezultat. Po kilku minutach zguba wróciła do właściciela. 
Zegarek leżał pod biurkiem nauczycielki. Antek był bardzo szczęśliwy. Podziękował Julce za pomoc. Na 
jego twarzy znów można było ujrzeć uśmiech. Po skończonej zabawie dzieci usiadły do stołu, aby zjeść 
drugie śniadanie. Zaczęły wyciągać pyszne kanapki zrobione przez mamy. Julka po chwili zauważyła, że jej 
koleżanka nic nie je, więc zapytała: 
– Już wszystko zjadłaś? 
– Zapomniałam dzisiaj wziąć kanapkę z domu – powiedziała Jola. 
– Podzielę się z tobą – zaproponowała Julka i dała koleżance połowę swojej bułki. 
Pani pochwaliła Julkę i powiedziała, że inne dzieci mogą ją naśladować. Radość dziewczynki była 
ogromna. 
Gdy wracali ze szkoły, Kacper powiedział do koleżanki: 
– Julka, zrobiłaś dzisiaj dużo dobrych uczynków. Ciekawe, czy i mnie uda się zrobić coś dobrego. 
W domu czekał na Kacpra jego brat, Janek. Mieli się razem bawić, ale okazało się, 
że Janek źle się czuje. Kacper wiedział, że musi mu pomóc. 
 
4. Praca z podręcznikiem – str. 48 – Kacper posprzątał pokój, aby Janek mógł się położyć – Połącz kropki, 
pokoloruj obrazek, wskażróżnice między obrazkiem a rysunkami. 
 
5. Rozmowa 
– Komu pomogła Julka? 
– Co dobrego zrobił Kacper po powrocie do domu? 
– Jakie dobre uczynki wy możecie zrobić? 
 
6. Wyjaśnienie, czym jest Adwent 
 
W Adwencie czekamy na Jezusa. Wkrótce 
będą święta Bożego Narodzenia. Czekając 
z radością na narodziny Bożej Dzieciny, 
każdy z nas powinien się 
przygotowywać do świąt, robiąc jak najwięcej 
dobrych uczynków. Okres 
oczekiwania i przygotowania na przyjście 
Jezusa to Adwent. 
Ten czas, kiedy tęsknimy za Jezusem, 
odmierza wieniec adwentowy. Jest on 
ozdobiony czterema świecami, które są 
zapalane w kolejne niedziele Adwentu. 
 



 
W czasie Adwentu przy ołtarzu zapala się świecę, która jest 
symbolem Maryi. Kolorami, w których Matka Boża jest najczęściej 
przedstawiana, są niebieski i biały, dlatego świeca jest ozdobiona 
wstążką właśnie w tych kolorach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przez cały Adwent sprawowane są specjalne Msze św. – roraty, na 
które dzieci przynoszą lampiony. W Kościele jest ciemno, ale w 
każdym lampionie świeci się małe światełko, które oświetla 
dziecku drogę do Jezusa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Praca z podręcznikiem – str. 49 – Zobacz, ile dobrego mogą uczynić dzieci. Postaraj się zrobić coś 
dobrego w Adwencie. Dokończ kolorować rysunek (wieniec adwentowy na zielono). 
 
8. Rymowanka 
Dobre uczynki wykonuję, 
Jezusowi je ofiaruję. 


