Drodzy Rodzice!
1. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym, aby Państwo porozmawiali z dziećmi o tym, co można
robić podczas wakacji.
2. Proponuję małą zabawę:
Do plecaka lub torby podróżnej włóżcie Państwo przedmioty związane z okresem letnim:
krem do opalania, okulary przeciwsłoneczne, piłka plażowa itp. Wśród nich powinien się także znaleźć różaniec i modlitewnik.
Dziecko wyciąga przedmioty z plecaka i mówi z czym się mu kojarzą.
3. Należy zaznaczyć, iż wakacje to czas odpoczynku, zabaw, zwiedzania ciekawych miejsc. Nie
możemy jednak zapominać o Jezusie, dlatego wśród przedmiotów potrzebnych na wakacjach
znalazł się różaniec i modlitewnik.
4. Powiedzcie Państwo dzieciom: 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.
5. Odczytajcie Państwo tekst z Pisma Świętego:
„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam:
Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”.
6. Porozmawiajcie wspólnie o tym fragmencie:
– Dlaczego rodzice przynosili dzieci do Jezusa?
– Dlaczego uczniowie Jezusa nie zgadzali się, aby rodzice podawali dzieci do błogosławienia?
– Jak zachowywał się Jezus, gdy widział dzieci?
– Gdzie dzisiaj możemy spotkać się z Jezusem?
– Gdzie możemy usłyszeć słowa Jezusa?
7. Zaczynają się wakacje. Gdziekolwiek będziemy odpoczywać, nie zapominajmy, że każdej niedzieli czeka na nas dobry Jezus i dziękujmy Mu za nasz odpoczynek.
8. Na zakończenie rymowanka do nauczenia:
Choć wakacji nadszedł czas,
Jezus zawsze czeka nas.
Serdecznie pozdrawiam.
Norbert Wieszołek, katecheta.

