
Katechezy dla grup starszaków z Kobyli i Łańc,  za okres 1 – 5.02.2021 r.

Temat 1: W mojej rodzinie przebywamy i modlimy się razem (w podręczniku nr 8, str. 18 - 19)
Temat 2: Bóg kocha nas miłością ojcowską (nr 9, str. 20 - 21)

...................................................................................................................................................

Temat 1: W mojej rodzinie przebywamy i modlimy się razem

1. Modlitwa za rodziny – Ojcze nasz...
2. Opowiadanie - Niedziela dla Boga i rodziny
Niedziela to ulubiony dzień Kacpra, ponieważ rodzice często organizują wtedy ciekawe zajęcia. Ostatnio też 
tak było. Po śniadaniu, jak co tydzień, wszyscy razem poszli do kościoła na Mszę dla dzieci. Gdy wrócili do 
domu, tata powiedział do mamy: 
– Taka piękna dzisiaj pogoda. Może byśmy wybrali się do twoich rodziców.
Mama się ucieszyła, a Janek zawołał:
– Super! Kacper, jedziemy na wieś do babci Zosi i dziadka Tomasza!
Chłopcy bardzo lubili jeździć do dziadków. Można tam przecież urządzać tyle ciekawych zabaw.
Janek z Kacprem szybko zaczęli pakować niezbędne zabawki: wzięli swój nowy, piękny latawiec i piłkę.
Kiedy wszystko było gotowe i cała rodzina wsiadła do auta, tata rozpoczął modlitwę o szczęśliwą podróż. 
Na koniec wszyscy wspólnie powiedzieli „Amen” i ruszyli w drogę. Podczas jazdy urządzili konkurs na 
najładniejszą piosenkę. Zwyciężyła mama. Potem wszyscy żartowali i śmiali się.
Dziadek i babcia bardzo się ucieszyli z odwiedzin i serdecznie przywitali się z wszystkimi. Po słodkim 
poczęstunku Kacper wyjął z auta latawiec i razem z dziadkiem Tomaszem poszli na wzgórze za domem. Tato
z Jankiem zajęli się grą w piłkę, a mama rozmawiała z babcią.
Wieczorem okazało się, że dziadek przygotował wspaniałą niespodziankę:
– Teraz idziemy na ognisko. Upieczemy kiełbaski i ziemniaki.
Kacper i Janek z radości aż podskoczyli.
– Hura, hura! – krzyczeli chłopcy.
Podczas ogniska było bardzo radośnie. Dziadek grał na gitarze, wszyscy śpiewali, a mama opowiadała 
ciekawe historie. Wieczór zakończyła wspólna modlitwa i pieśń do Maryi, którą zaśpiewała cała rodzina.

– Dokąd udała się rodzina Kacpra po niedzielnym śniadaniu?
– Co zaproponował tata po przyjściu z kościoła?
– Co zrobiła cała rodzina przed wyruszeniem w drogę?
– Jak spędzali czas u babci i dziadka?
– Czym zakończyło się ognisko?

3. Słowo Boże
Jezus uczy nas dobrze się modlić

Rodzina Kacpra zakończyła ognisko wspólną modlitwą. Pan Jezus obiecał ludziom, że będzie zawsze wśród 
osób, które razem się modlą. Powiedział:

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich.
(Mt 18,20)

4. Praca z podręcznikiem  - str. 18 - Kacper wyjechał ze swoją rodziną do dziadka i babci na wieś. To był 
wyjątkowy wieczór. Dziadek rozpalił ognisko, wszyscy śpiewali i piekli kiełbaski. Wieczór zakończyła wspólna 
modlitwa. Wklej naklejkę i pokoloruj obrazek.



5. Rodzina razem spędza czas, modli się i bawi

6. Modlę się ze swoją rodziną
Przebywanie w bliskości ze swoją rodziną jest bardzo ważne. W naszych rodzinach możemy wspólnie jeść 
posiłki, grać w gry, chodzić na spacery. Kiedy razem spędzamy czas, to jeszcze bardziej możemy pokazać, 
jak mocno się kochamy. Wspólnie także możemy się modlić i dziękować Bogu, że jesteśmy ze sobą.

7. Praca z podręcznikiem – str. 19 – Narysuj, jak wspólnie z rodziną modlisz się lub spędzasz wolny
czas.

8. Rymowanka
Moja rodzina jest rozśpiewana,
rozmodlona i kochana.
...............................................................................................................................................



Temat 2: Bóg kocha nas miłością ojcowską

1. Opowiadanie 1. - Julka w kościele
Julka, jak zawsze w niedzielę, wybrała się z rodzicami i ze starszym bratem Karolem do kościoła. Pierwszy 
raz była też z nimi mała Zuzia, która spała w wózku. Przy wejściu rodzice przypomnieli dzieciom, jak należy
się zachowywać podczas Mszy św.  Ksiądz zaprosił wszystkie dzieci, aby podeszły bliżej. Julka zauważyła, 
że oprócz niej przed ołtarz idzie mnóstwo innych dzieci, w tym jej koleżanki z grupy przedszkolnej.
Stanęła grzecznie obok nich, ale potem zapomniała, że jest w miejscu świętym. Podczas modlitwy „Ojcze 
nasz” zaczęła rozmawiać z koleżanką. Nie trwało to jednak długo. Tata, który stał w pobliżu, podszedł do 
Julki i powiedział stanowczo:
– Julka, zapomniałaś chyba, że jesteś w kościele – i przykładając palec do ust, poprosił ją o ciszę.
Julka zawstydziła się po upomnieniu taty i przez resztę Mszy św. była bardzo grzeczna. Po wyjściu z 
kościoła powiedziała:
– Tato, przepraszam cię za moje złe zachowanie.
Tata uśmiechnął się tylko, bo wiedział, że to się już nie powtórzy.

– Gdzie wybrała się rodzina Julki?
– Kogo dziewczynka spotkała w kościele?
– Jak zachowywała się Julka podczas Mszy św.?
– Kto ją upomniał?

Tata upomniał Julkę, bo był blisko. Julka czuła się bezpieczna i po Mszy św. przeprosiła tatę za swoje złe 
zachowanie.

2. Opowiadanie 2.  -  Kacper i jego rower
Kacper dostał od dziadka rower, ale jeszcze nie umiał na nim jeździć. Wiedział dobrze, co powinien zrobić.
– Tato, czy mógłbyś pouczyć mnie jeździć na rowerze? Bardzo cię proszę! – zwrócił się do taty.
– Dobrze, już dobrze – powiedział tata, który odpoczywał po powrocie z pracy.
Kacper, nie tracąc ani chwili, pobiegł do garażu po swój nowy czerwony rower.
Dziadek zamontował w nim dodatkowe małe kółka, które były niezbędne do nauki jazdy. Tata pilnował syna,
prosił go też, żeby nie odjeżdżał od niego. Jednak Kacper chciał być bardziej samodzielny i jeździć bez 
pomocy taty. Oddalił się szybko, ale jak się okazało, jazda na rowerze nie była taka prosta. Po chwili Kacper 
wjechał do pobliskiego rowu, tuż przed domem sąsiada. Na szczęście tata był blisko. Zaraz wyciągnął
syna z rowu i wyprostował skrzywioną kierownicę, żeby Kacper dalej mógł ćwiczyć pod jego czujnym 
okiem. Po powrocie do domu Kacper powiedział:
– Tato, dziękuję ci, że mnie uczyłeś jeździć. I dziękuję, że naprawiłeś mi rower.

– Kto uczył Kacpra jazdy na rowerze?
– Jak zachował się Kacper podczas nauki?
– Co zrobił tata, gdy Kacper wpadł do rowu?

3. Praca z podręcznikiem
zobacz obrazki na str. 20 – Tata upomniał Julkę, gdy źle się zachowywała w kościele. Tata Kacpra uczy go 
jazdy na rowerze. Niestety Kacper nie posłuchał rady taty.

4. Rozmowa
– Jak mają na imię twój tatuś?
– W czym pomaga ci tatuś?
– W czym ty możesz pomóc tacie?

5.  Prezentacja piosenki Arki Noego „Nie boję się”
Nie boję się, gdy ciemno jest, Ojciec za rękę prowadzi mnie / 2x
Link do piosenki    
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno

https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno


6. Boga też nazywamy Ojcem – modlitwa „Ojcze nasz”

Dobry Bóg tak jak tata prowadzi nas przez życie i opiekuje się nami. Kocha nas i dla Niego wszyscy, także 
dorośli, jesteśmy dziećmi. Jest taka modlitwa, w której zwracamy się do Boga, mówiąc „Ojcze”.
Słowa tej modlitwy są bardzo ważne i pokazują nam, jak dobry jest nasz Bóg.

Modlitwa słowami Ojcze nasz...

7. Praca w podręczniku dziecka  (str. 21)

Julka posłuchała upomnienia taty i z radością oraz należytym szacunkiem do Boga
Ojca odmawiała modlitwę „Ojcze nasz”. Kacper miał szczęście, że tata był blisko i mógł
mu pomóc.Wskaż, czym różnią się obrazki od tych z poprzedniej strony. Pokoloruj je.

8. Praca z rymowanką

Tatę kocham i szanuję,
on mi Boga ukazuje.


