Zadania od 22-26. 06

5- latki

Temat: Szanuję i kocham mojego tatę
Modlitwa : Posłuchajcie piosenki „ Tato”
https://youtu.be/_xJO0BSvxPU

Każde dziecko zawdzięcza życie , swojemu tatusiowi. Gdyby nie on, nie było by nas tutaj. Nie ma na
świecie dziecka, które nie miało by tata. (tu na ziemi , albo w niebie). Ojciec zawsze pamięta o swoich
dzieciach. Troszczy się o nie i stara ,żeby w domu nie było żadnych braków. Zazwyczaj ciężko pracuje
na utrzymanie swojej rodziny. Kochając swoje dzieci tata jest w tym podobny do dobrego Boga Ojca.
Odpowiedzcie na pytania:
Kim jest z zawodu twój tatuś?
W, co najbardziej lubi się bawić z tobą?
Co najbardziej lubi jeść?
Za co najbardziej kochasz swojego tatę?

Tata zasługuje na szacunek, za wszystko , co dla nas robi, dlatego nie wolno nam:
-źle o nim mówić
-podnosić na niego głosu
- okłamywać go
- nie słuchać jego poleceń

Za to powinniśmy:
Kochać go
Szanować
Okazywać posłuszeństwo

Pomagać

Tata zawsze pomaga mamie oraz wam w najtrudniejszych zadaniach. Są też czynności, których tata
nie potrafi robić , bo lepiej udają się mamie. Tata wraz z mamą tworzą parę rodziców, ludzi
najbardziej dbających o nasze Zycie, dlatego chcemy ich szanować i kochać.

Naucz się rymowanki
Tatę kocham i szanuję- jego serca potrzebuję.
Zadanie: wieczorem kiedy będę odmawiać modlitwę pomodlę się za swojego tatę.

Temat: Chcę dobrze żyć
Modlitwa „ Ojcze nasz”
W modlitwie, którą przed chwilą powiedzieliście , Pana Boga nazywamy Ojcem. Ojciec czy- jak mówią
dzieci – tata to ktoś, komu zależy na tym , żeby jego dzieciom żyło się jak najlepiej i żeby były
szczęśliwe. Na ostatnim spotkaniu śpiewaliście piosenkę „ Tato” zaśpiewajcie ja sobie jeszcze raz.
Ta piosenka opowiada o tacie, który troszczy się o swoje dziecko, ale także o Ojcu wszystkich dzieci,
czyli o Panu Bogu, który chce, żeby mogły one osiągnąć niebo.
Przez sakrament chrztu każdy z nas stał się dzieckiem Bożym. To wydarzenie jednak związane jest z
pewnymi obowiązkami.
W naszych czasach do chrztu przystępują przeważnie małe dzieci. W imieniu ochrzczonego dziecka
rodzice przyrzekają Panu Bogu, że w przyszłości, będą o nie dbali, tak aby zasługiwało kiedyś na oceną
„ to dobry człowiek”.
Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi. Wtedy to Pan Bóg zaprasza nas do nieba, a my swoim
dobrym życiem pokazujemy, że przyjęliśmy jego zaproszenie. Złym postępowaniem sami oddalamy
się od nieba.
Chociaż mamie dopiero niewiele lat , to jednak możecie już spełnić wiele dobrych uczynków.
Ale co należy robić , żeby dostać się do nieba? Pan Bóg dał nam w tym celu kilka wspaniałych
wskazówek. Tymi wskazówkami są przykazania . Najważniejsze z nim mówi o tym ,że należy kochać
Pana Boga i być dobrym dla innych ludzi.

Na zakończenie poprośmy naszych aniołów stróżów , żeby nas strzegli i podpowiadali nam , co
dobrego moglibyśmy robić dla innych. Z ich pomocą na pewno dostaniemy się do nieba.
Modlitwa „ Aniele Boży , stróżu mój.

6- latki
Temat: Szanuję i kocham mojego tatę
Modlitwa : Posłuchajcie piosenki „ Tato”
https://youtu.be/_xJO0BSvxPU

Każde dziecko zawdzięcza życie , swojemu tatusiowi. Gdyby nie on, nie było by nas tutaj. Nie ma na
świecie dziecka, które nie miało by tata. (tu na ziemi , albo w niebie). Ojciec zawsze pamięta o swoich
dzieciach. Troszczy się o nie i stara ,żeby w domu nie było żadnych braków. Zazwyczaj ciężko pracuje
na utrzymanie swojej rodziny. Kochając swoje dzieci tata jest w tym podobny do dobrego Boga Ojca.
Odpowiedzcie na pytania
Kim jest z zawodu twój tatuś?
W co najbardziej lubi się bawić z tobą?
Co najbardziej lubi jeść?
Za co najbardziej kochasz swojego tatę?

Tata zasługuje na szacunek, za wszystko , co dla nas robi, dlatego nie wolno nam:
-źle o nim mówić
-podnosić na niego głosu
- okłamywać go
- nie słuchać jego poleceń

Za to powinniśmy:
Kochać go
Szanować
Okazywać posłuszeństwo
Pomagać

Tata zawsze pomaga mamie oraz wam w najtrudniejszych zadaniach. Są też czynności, których tata
nie potrafi robić , bo lepiej udają się mamie. Tata wraz z mamą tworzą parę rodziców, ludzi
najbardziej dbających o nasze Zycie, dlatego chcemy ich szanować i kochać.

Naucz się rymowanki
Tatę kocham i szanuję- jego serca potrzebuję.
Zadanie: wieczorem kiedy będę odmawiać modlitwę pomodlę się za swojego tatę.

Temat: Spotykam się z Jezusem w mojej parafii
Zaśpiewajcie piosenkę „Oto jest dzień”.
Musimy dowiedzieć się, czym jest parafia i co to oznacza, kiedy mówimy, że „kościół jest kościołem
parafialnym”?

– Czym budynek kościoła różni się od innych budynków w naszej miejscowości?
-Opowiedzcie jak wygląda wasz kościół , do którego chodzicie razem z rodzicami
Kościół jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie z
dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię np. kościół św. Antoniego, kościół Matki Bożej
Częstochowskiej. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny sposób
opiekowali się nimi.
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła”
Lubię chodzić do kościoła
Bo w nim jest tak pięknie.
Każdy przyjdzie, to się żegna.
I zaraz uklęknie.
W tym kościele świateł wiele.
I grają organy, bo tu mieszka Nasz Przyjaciel, Jezus ukochany.
– Kto to jest ksiądz proboszcz?
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do
której należymy my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest
znakiem obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu
proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani, siostry zakonne, katechetki i katecheci.

Ksiądz proboszcz stara się was wszystkich dobrze poznać i pomagać kochać dobrego Jezusa. W tych i
innych pracach pomagają mu księża wikariusze. Wszyscy ludzie oraz dzieci, którzy kochają Jezusa
przychodzą w każdą niedzielę do kościoła na uroczyste spotkanie, które nazywamy Mszą Świętą.
W czasie Mszy Świętej modli się razem z ludźmi do dobrego Boga, głosi słowo Boże, udziela Komunii
Świętej, chrztu, spowiedzi. Sam Jezus posługuje się nim w dokonywaniu tego wszystkiego.
Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z
powodu swojej choroby przyjść do kościoła. Każdego miesiąca wraz z innymi księżmi odwiedza
wszystkich parafian w ich domach.
Modlitwa „Ojcze nasz” i znak krzyża.
Nauka rymowanki : Chociaż lat niewiele mam , to parafię swoją znam

