Zadanie - 29 czerwca
5 - latki
Temat : Dziękujemy Bogu za czas radosnego wypoczynku.
Dzisiaj jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, dlatego postaramy się do nich dobrze
przygotować. Opowiedzcie o tym, co możemy robić na wakacjach.

Wakacje to czas odpoczynku, zabaw, zwiedzania ciekawych miejsc. Nie możemy jednak zapominać o
Jezusie, dlatego pamiętajcie o Jezusie również w czasie wakacji.
Przez cały rok szkolny spotykaliśmy się razem i mówiliśmy o Jezusie. On był z nami, mówił do nas.
Zastanówmy się, gdzie możemy Go spotkać w czasie wakacji?
Z Jezusem możemy się spotykać wszędzie: w górach, w lesie, na łące, w parku, nad wodą. Dobry
Jezus chce, abyśmy byli szczęśliwi. Pragnie, abyśmy się cieszyli słońcem, ciepłą wodą, śpiewem
ptaków, kwiatami na łące i drzewami w lesie. Lecz Jezus chce się spotkać z każdym dzieckiem nie
tylko w tych miejscach. Jest też jedno miejsce bardzo szczególne, wyjątkowe. To świątynia. On czeka
na spotkanie z nami i cieszy się, gdy z Nim rozmawiamy, gdy Mu dziękujemy, gdy okazujemy swą
miłość, wyrażając ją podczas Mszy Świętej
Zaśpiewajmy Mu znaną nam piosenkę „Sercem kocham Jezusa”:
Sercem kocham Jezusa
Sercem kocham Jezusa
Zawsze będę Go kochać
On pierwszy ukochał mnie
Zaczynają się wakacje. Gdziekolwiek będziemy odpoczywać z mamą, tatą i rodzeństwem, nie
zapominajmy, że każdej niedzieli czeka na nas dobry Jezus i dziękujmy Mu za nasz odpoczynek.
Naucz się rymowanki: Choć wakacji nadszedł czas, Jezus zawsze czeka nas.

Wszystkim Przedszkolakom i Rodzicom życzę WSPANIAŁYCH wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu.

6 - latki
Temat : W wakacje spotykam się z Jezusem
Powitajmy się czyniąc znak krzyża
Dzisiaj jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, dlatego postaramy się do nich dobrze
przygotować. Opowiedzcie o tym, co możemy robić na wakacjach.
Wakacje to czas odpoczynku, zabaw, zwiedzania ciekawych miejsc. Nie możemy jednak zapominać o
Jezusie, dlatego pamiętajcie o Jezusie również w czasie wakacji.
Przez cały rok szkolny spotykaliśmy się razem i mówiliśmy o Jezusie. On był z nami, mówił do nas.
Zastanówmy się, gdzie możemy Go spotkać w czasie wakacji?
Z Jezusem możemy się spotykać wszędzie: w górach, w lesie, na łące, w parku, nad wodą. Dobry
Jezus chce, abyśmy byli szczęśliwi. Pragnie, abyśmy się cieszyli słońcem, ciepłą wodą, śpiewem
ptaków, kwiatami na łące i drzewami w lesie. Lecz Jezus chce się spotkać z każdym dzieckiem nie
tylko w tych miejscach. Jest też jedno miejsce bardzo szczególne, wyjątkowe. To świątynia. On czeka
na spotkanie z nami i cieszy się, gdy z Nim rozmawiamy, gdy Mu dziękujemy, gdy okazujemy swą
miłość, wyrażając ją podczas Mszy Świętej
Zaśpiewajmy Mu znaną nam piosenkę „Sercem kocham Jezusa”:
Sercem kocham Jezusa
Sercem kocham Jezusa
Zawsze będę Go kochać
On pierwszy ukochał mnie
Zaczynają się wakacje. Gdziekolwiek będziemy odpoczywać z mamą, tatą i rodzeństwem, nie
zapominajmy, że każdej niedzieli czeka na nas dobry Jezus i dziękujmy Mu za nasz odpoczynek.
Naucz się rymowanki: Choć wakacji nadszedł czas, Jezus zawsze czeka nas.

Wszystkim Przedszkolakom i Rodzicom życzę WSPANIAŁYCH wakacji.

