
Drodzy Rodzice!

1. Dzisiejszy temat nosi tytuł: „Cieszymy się, że Jezus nas kocha”
2. Zacznijmy od przeczytania opowiadania „Kiedy dzieci są radosne?”:

Julka bardzo lubi, gdy do ich grupy przychodzi pani Basia, ponieważ przynosi na zaję-
cia różne ciekawe rzeczy. Dziś przyniosła piłkę, na której była narysowana uśmiechnięta bu-
zia, i powiedziała:
– Będziemy sobie podawać piłkę. Proszę, aby każdy, kto będzie miał piłkę w rękach,
powiedział, kiedy jest radosny.

Wszystkie dzieci odpowiadały po kolei.  Były różne odpowiedzi.  Julka powiedziała,  
że jest wesoła, gdy razem z rodzicami spędza czas, grając w różne gry, a Kacper – gdy przy-
chodzi babcia i  opowiada ciekawe historie. Dzieci mówiły też, że są radosne, gdy mama i tata
wracają wcześniej z pracy i mogą razem przygotować obiad, gdy przychodzi do nich ciocia,
gdy bawią się z rodzeństwem...

Pani Basi bardzo podobały się odpowiedzi dzieci.
– Moi drodzy, pięknie mówicie o radości i różnych sytuacjach, w których jesteście szczęśliwi.
Dobry Jezus powiedział, że możemy Go prosić o wszystko, aby być radosnymi. Gdy Jezus żył
na ziemi, rodzice przynosili do Niego dzieci, bo chcieli, żeby je dotknął. Wiedzieli, że On bar -
dzo kocha dzieci, i chcieli, aby ich dzieci były szczęśliwe.

Julka długo zastanawiała się nad tym, co powiedziała pani Basia. Wieczorem podczas
modlitwy poprosiła Jezusa o uśmiech i szczęście dla mamy i taty. Wiedziała, że jeśli rodzice
będą szczęśliwi, to i ona będzie szczęśliwa.

3. Porozmawiajcie Państwo z dzieckiem:
– Co pani Basia przyniosła na zajęcia?
– Kiedy Julka jest radosna i szczęśliwa?
– W jakich sytuacjach Kacper jest szczęśliwy?
– O co możemy prosić dobrego Jezusa?
– Co robili rodzice, gdy Jezus żył na ziemi?
– O co Julka wieczorem poprosiła Jezusa?

4. Bardzo proszę zwrócić dziecku uwagę na to, że każdy człowiek chce być radosny i szczęśliwy.
Jezus również pragnie naszego szczęścia. On nam błogosławi.

5. Na zakończenie zadanie dla Państwa i dziecka : Proszę uśmiechnijcie się do siebie nawza-
jem!

6. I zagadka: 
KOCHA DZIECI, JEST SYNEM BOGA,
UCZYŁ MODLITWY „OJCZE NASZ”,
NA PEWNO JEGO IMIĘ ZNASZ.
 (JEZUS)

Serdecznie pozdrawiam.

Norbert Wieszołek, katecheta.


