
Katechezy dla grupy średniaków z Kobyli i grupy młodszej z Łańc,  za okres 1 – 5.02.2021 r.

Temat 1: Poznajemy dzieła Boga i ludzi (w podręczniku nr 11, str. 15)
Temat 2: Cieszę sie, że Bóg dał mi życie. Całym sobą chwalę Boga (nr 12 i 13, str. 16 - 17)

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

Temat 1: Poznajemy dzieła Boga i ludzi

1. Modlitwa (osoba dorosła wypowiada wezwania, dziecko odpowiada "Dziękujemy Ci, dobry 
Boże")
- Dobry Boże, dziękujemy Ci za wspaniałe owoce, dzięki którym możemy być
silni i zdrowi.
- Dziękujemy Ci, dobry Boże.
- Dobry Boże, dziękujemy Ci za zwierzęta, którymi możemy się opiekować.
- Dziękujemy Ci, dobry Boże.

2. Podejdź do okna i wyjrzyj przez nie. Rozejrzyj się
i powiedzcie, co można zobaczyć w pobliżu.
– Jakie dary Boże możemy zobaczyć na placu?

Drzewa, kwiaty, chmury są darem Boga.
– Co jeszcze możemy zobaczyć?

Budynek, ławki, chodnik, płot czy plac zabaw nie zostały stworzone
przez Boga. Dobry Bóg dał ludziom możliwość wymyślania różnych rzeczy. To człowiek
wymyślił zjeżdżalnię i huśtawki, żeby dzieciom sprawić przyjemność. Człowiek
też wymyślił różne urządzenia i maszyny, żeby żyło nam się lepiej.

3. Praca z podręcznikiem – str. 15
Dzieła Boga sa wspaniałe, a ludzie tworzą rzeczy, które nasladują Boże dzieła. Przyjrzyj się obrazkom i 
powiedz, czym się różnią dzieła Boga i człowieka. Wklej naklejki.

4. Zagadki

DRZEWA, PTAKI, OWCE, GÓRY,
SŁOŃCE, KSIĘŻYC, NIEBO, CHMURY –
KTO TO WSZYSTKO STWORZYĆ MÓGŁ?
TY JUŻ WIESZ – STWORZYŁ TO…                  (BÓG)

SAMOLOT, SAMOCHÓD I KOMPUTER,
LODÓWKA PRALKA, TELEFON I SKUTER –
KTO TO WYMYŚLIŁ W SWEJ MĄDREJ GŁOWIE?
ODPOWIEDŹ ZNASZ – TO PRZECIEŻ…                 (CZŁOWIEK)

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

Temat 2: Cieszę sie, że Bóg dał mi życie.  Całym sobą chwalę Boga

1. Modlitwa (osoba dorosła wypowiada wezwania, dziecko odpowiada "Dziękujemy, Boże")
- Dziękujemy, Boże, za piękne drzewa, dzięki którym mamy cień latem.
- Dziękujemy, Boże.
- Dziękujemy, Boże, za ptaki, których śpiew budzi nas każdego ranka.
- Dziękujemy, Boże.



2. Bóg – Stwórca człowieka (fragment Pisma Świętego)
Posłuchaj fragmentu Pisma Świętego o stworzeniu człowieka:

„Rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka (…)». Stworzył więc Bóg człowieka. (…)
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”.
(Rdz 1,26a.27a.31)

– Kto stworzył człowieka?
– Jaki był człowiek stworzony przez Boga?

3. Prezentacja
Pokazujemy dziecku komplety ubrań na każdą porę roku lub obrazki przedstawiające
dzieci ubrane stosownie do pór roku.
Pokazujemy obrazki – pory roku

– Jaka pogoda
jest latem?
– Jakie ubrania
zakładamy
latem?
– W co się
ubieramy
jesienią?
– Jaką mamy
teraz porę roku?
– Jak należy
wychodzić
ubranym zimą?
– W co najlepiej
ubrać się wiosną,
wychodząc na
spacer?

Cieszymy się, że Pan Bóg dał na życie. Powinniśmy dbać o swoje życie, o swoje zdrowie.

4. Praca z podręcznikiem  - str. 16
- Jak Kacper ubrał się do gry w piłkę? Czy ubrał się odpowiednio do pogody?
- Wklej odpowiednie naklejki (ciepłe ubrania dla Kacpra).

5. Zagadka

GDY CHŁODNO JEST WOKÓŁ
LUB LATO GORĄCE,
CHRONI NAM GŁOWĘ
PRZED ZIMNEM LUB SŁOŃCEM.     (CZAPKA)



6. Opowiadanie biblijne
O chłopcu, który lubił tańczyć
Dawno temu żył chłopiec imieniem Dawid. Był bardzo radosnym dzieckiem. Mimo że był mały, musiał 
opiekować się owcami. Dbał o swoje zwierzęta najlepiej jak umiał. Uwielbiał śpiewać. Sam wymyślał 
piosenki, w których chwalił dobrego Boga za rodziców, piękny świat, kwiaty, zwierzęta. Znany był z tego, że
pięknie śpiewał i grał na instrumentach. Gdy był bardzo szczęśliwy, to tańczył. Każda zaśpiewana przez 
niego piosenka, zagrana melodia i każdy taniec chwaliły dobrego Boga.
Dawid był bardzo mądry i gdy dorósł, został królem. Nawet wtedy śpiewał, grał i tańczył dla Boga. Jego 
pieśni są do dziś znane na całym świecie. My też możemy je usłyszeć i zaśpiewać podczas Mszy Świętej w 
kościele.

– Jak miał na imię chłopiec, który opiekował się owcami?
– Komu Dawid śpiewał pieśni?
– Kim został Dawid, gdy dorósł?
– Co Dawid robił, gdy został królem?

Dawid bardzo kochał Boga. Chwalił Go cały czas. Najpiękniej swoją miłość okazywał przez śpiew i taniec. 
Ty też możesz tańcem chwalić Boga. Całym sobą możemy chwalić Pana Boga.

7. Nauka piosenki "Cieszę się. Alleluja! Całym ciałem Bogu chwałę oddawać 
chcę"

Cieszę się. Alleluja!
Całym ciałem Bogu chwałę
oddawać chcę. (2x)
Ręką prawą, ręką lewą.
Nogą prawą, nogą prawą,
nogą lewą też.

Link do piosenki "Cieszę się. Alleluja!"   (od 3 minuty 17 sekundy)  (wyk. Zespół "Promyczki Dobra")
https://teksciory.interia.pl/promyczki-dobra-wychwalajmy-pana-tekst-piosenki,t,667808.html

https://teksciory.interia.pl/promyczki-dobra-wychwalajmy-pana-tekst-piosenki,t,667808.html

