
Katecheza dla przedszkola, za okres 17 – 20.11.2020 r.
średniaki w Kobyli, grupa młodsza w Łańcach

Temat: Troszczę się o moją rodzinę         (w podręczniku temat nr 5)

Szczęść Boże.

1. Modlitwa
Dobry Boże, otaczaj opieką nasze rodziny.   Amen.

2 . Ilustracja     Dobry Bóg kocha każdego człowieka i chce, aby ludzie także kochali się nawzajem.
Jest to bardzo ważne zwłaszcza w rodzinach.

– Kogo widzicie na ilustracji?
– Co ta rodzina robi wspólnie?
Aby móc spędzać razem jak najwięcej czasu, rodzice i dzieci powinni sobie nawzajem pomagać. Pomoc jest 
wyrazem miłości.

3. Posłuchajcie, co mówi słowo Boże o wzajemnej miłości:
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga”.   (1 J 4,7)

4. Opowiadanie     Mali pomocnicy

Pewnego dnia tato powiedział do Karola:
– Dzisiaj jest sobota, a zbliża się jesień, więc trzeba zebrać warzywa i posprzątać ogródek. Synu, proszę cię, 
żebyś mi pomógł.
– Dobrze, tato – odpowiedział Karol.
– A czy ja też będę mogła pomóc? – zapytała szybko Julka.
– Skoro chcesz, to na pewno znajdziemy ci coś do zrobienia, córeczko – powiedział z uśmiechem tato.
Julka pobiegła do kuchni i z przejęciem powiedziała:
– Wiesz, mamo, że będę pomagać tacie przy pracach w ogródku?
– To bardzo ładnie, że chcesz być małym pomocnikiem – odpowiedziała mama. – Ja pozmywam naczynia i 



też wyjdę do ogródka, żeby podlać kwiaty – dodała.
Po kilku minutach rodzina pracowała w ogródku przed domem. Tata przekopywał grządki i zbierał 
marchewki, Julka zamiatała ścieżkę, a Karol grabił opadłe liście.
Mama przyniosła wodę w konewce i podlewała kwiaty. Po pracy rodzina wybrała się na spacer nad staw. 
Julka zabrała suchy chleb, bo bardzo lubi karmić nim łabędzie. Karol założył rolki i jeździł po asfaltowej 
ścieżce wokół stawu.
Przy kolacji tato z radością powiedział do mamy:
– Jak to dobrze, że mamy takich małych pomocników.
– Chyba małą pomocniczkę i dużego pomocnika – zażartował Karol.
– Tak, tak, synu – powiedziała z uśmiechem mama. – Dzięki wam praca poszła naprawdę szybko i mieliśmy 
czas, żeby pójść na krótki spacer.

– O co tato poprosił Karola?
– O co zapytała Julka?
– Jakie prace wykonywały dzieci?
– Co robili tata i mama?
– Co mogli potem zrobić wspólnie dzięki temu, że szybko skończyli pracę?
– O czym rozmawiali przy kolacji?
– Co wy możecie zrobić, aby zostać „małymi pomocnikami” swoich rodziców?

5. Zagadka

CHOĆ JESTEŚMY MALI
I LAT NIEWIELE MAMY,
TO NASZYM RODZICOM
CHĘTNIE…
(POMAGAMY)

6. Praca z podręcznikiem  (temat nr 5, str. 9)
(obrazek do opowiadania "Mali pomocnicy" – wklej naklejki, dokończ kolorować obrazek)

7. Modlitwa
Dobry Boże, dziękujemy Ci za nasze kochane mamy.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za naszych kochanych tatusiów.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za naszych kochanych opiekunów.


