Uczeń Jezusa zabawą i nauką chwali Boga
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
– Poznanie prawdy, że wiedza jest darem Bożym, który powinno się pomnażać.
– Aktywny i zgodny udział we wspólnych zabawach.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza
Dziecko:
– wymienia, jakie zachowania podczas zabawy podobają się Bogu,
– rozumie, że ucząc się pilnie, chwali Boga.
Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyjaśnić, dlaczego zgodna zabawa podoba się Bogu,
– potrafi wyjaśnić, dlaczego warto się uczyć,
– potrafi omówić kilka wynalazków ułatwiających życie.
Kształtowane postawy
Dziecko:
– chętnie bierze udział we wspólnych zabawach,
– wyraża chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
I. POWITANIE
1. Chrześcijańskie przywitanie
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
„Na wieki wieków. Amen”.
2. Wspólna modlitwa

Wspólna modlitwa do Anioła Stróża.
3. Wprowadzenie w temat
Kochane dzieci, dziś porozmawiamy o zabawach. Musicie wiedzieć, że dobry
Jezus chce, abyście umiały się zgodnie bawić.
II. ZAPROSZENIE DO ZABAWY MIŁEJ BOGU
1. Wprowadzenie w temat i opowiadanie
Julka i Kacper też bardzo lubią zabawy. Posłuchajcie dwóch opowiadań.
Julka codziennie spotyka się w przedszkolu ze swoimi koleżankami. Razem wymyślają
różne zabawy, a ulubioną jest zabawa lalkami w dom. Zazwyczaj Zosia bawi
się dużą lalką, a Julka, Zuzia i Amelka mniejszymi. Jednak pewnego dnia Amelka się
zbuntowała. Chciała pobawić się dużą lalką. Dziewczynki zaczęły się kłócić i wyrywać
sobie lakę z rąk. To zachowanie nie spodobało się pani. Głośno powiedziała „Dość!!!”.
Dziewczynki stanęły bez ruchu, a pani zapytała:
– Co się stało?
Wtedy Julka postanowiła wyjaśnić całe zajście i powiedziała, że dziewczynki chciały

bawić się tą samą laką.
– Nie można wyrywać sobie lalki z rąk. Należy ustalić, kto i jak długo będzie się
bawił tą lalką. Powinnyście się dzielić. Zgodna zabawa podoba się dobremu Bogu.
Kacper ma kolegę Kubę, który chodzi już do pierwszej klasy. W wakacje chłopcy
spędzali całe dnie, bawiąc się razem na podwórku. Rozumieli się i ich zabawy zawsze
były zgodne. Dziś Kacper poprosił mamę, aby zadzwoniła do Kuby, bo chce się z nim
spotkać i pobawić nowymi samochodami. Niestety Kuba nie mógł dziś przyjść, ponieważ
musiał dokończyć rysować szlaczki i przygotować rysunek na zajęcia. Ale mama
Kuby obiecała, że w sobotę chłopcy się spotkają i będą mogli spędzić razem cały dzień.
2. Rozmowa na temat opowiadań
– Jaka jest ulubiona zabawa Julki i jej koleżanek?
– Dlaczego zachowanie dziewczynek nie podobało się pani?
– Jak ma na imię kolega Kacpra?
– Dlaczego Kacper nie mógł się spotkać z Kubą?
– Jaka powinna być wspólna zabawa dzieci?
– Jak wygląda wasza zabawa w domu i przedszkolu?
Posłuchajcie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=K79-jCp9smo
Drogie dzieci, zabawa jest bardzo ważna i przyjemna. Gdy dzieci bawią się
zgodnie i dzielą się zabawkami, sprawiają radość sobie nawzajem, ale także Bogu.
Ważna jest także nauka. Dzięki temu, że się uczymy, zdobywamy wiedzę o różnych
rzeczach. Potem możemy ją wykorzystać, na przykład po to, żeby wymyślać nowe
urządzenia, jak samochód czy komputer. Gdy ktoś wymyśli coś całkiem nowego,
nazywamy to wynalazkiem. Kto się pilnie uczy, może potem zostać lekarzem i ratować
życie innych albo strażakiem i gasić pożary. Te zawody są bardzo ważne. Kto
wykonuje taki zawód, pomaga innym.
III. ODPOWIEDŹ – ZABAWĄ I NAUKĄ CHWALĘ BOGA
1. Czytanie fragmentu Pisma Świętego
Jezus (…) wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich”.
(Mt 5,1-2)

– Gdzie Jezus nauczał?
– Kogo Jezus nauczał?
2. Zabawa „Zgadnij, o czym mówię?”
Gdy miejski autobus
przejeżdża ulicą,
możesz go zobaczyć
– jest za kierownicą.

Przyjeżdżają szybko,
stawiają drabinę.
Zawsze dzielnie walczą
z pożarem i dymem.
Chodzi z dużą torbą,
trudne ma zadanie.
Zajmuje się co dzień
listów doręczaniem.
Gdy na skrzyżowaniu
światła się zepsują,
w białych rękawiczkach
ruchem aut kierują.
Na stoliku mam nożyce,
gdy je sprytnie w ręce chwycę,
gdy przy pracy się uwinę,
wnet ostrzygę ci czuprynę.
Z troską pochyla się nad tobą,
bo wie, jak zmagać się z chorobą.
Lek ci zapisze czasem gorzki,
mierzy ci temperaturę
i martwi się,
gdy idzie w gorę.
Pani za sklepową ladą
kupujących grzecznie wita.
Tu odważy, tam domierzy
towar dobry, tani, świeży.
3. Rozmowa
Kochane dzieci, zgodna zabawa jest miła dobremu Bogu. Nauka jest także
ważna. Dzięki temu, że się uczymy, poznajemy świat i swoje talenty. Każde z was
ma jakiś talent i może go rozwijać. Jeśli będziecie się starać, to możecie zostać kim
tylko chcecie i w przyszłości swoją pracą chwalić dobrego Boga.

4. Rymowanka

Rymowanka do zapamiętania.

Gdy człowiek chwałę Bogu oddaje,
Jego uczniem się staje.

