
3 TYDZIEŃ NAUKI: 30 MARCA – 3 KWIETNIA 2020r. 

 

 
1. Boga kochać chcę, On pierwszy ukochał mnie. 

 

Rodzice i wasi opiekunowie bardzo was kochają. Ale jest jeszcze ktoś, kto też was kocha. 

To Bóg, który kocha wszystkich ludzi. On zawsze jest przy was, nawet gdy rodzice są 

nieobecni. On się wami opiekuje przez cały czas. Zawsze możecie z Nim porozmawiać. On 

was widzi i słyszy. Chce też, abyście się z Nim spotykali. 

 Gdzie możemy spotkać się z Bogiem? 

 Co moglibyście powiedzieć Bogu w czasie spotkania?  

 

Wysłuchaj i naucz się piosenki: Bóg kocha mnie takiego jakim jestem 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=edP-anEkgpk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=edP-anEkgpk


  

2. Chociaż się różnimy, razem się bawimy. 

 

 

Przedszkolna pomoc 

Julka miała w przedszkolu wiele koleżanek i kolegów. Często się z nimi bawiła. Z 

dziewczynkami bawiła się lalkami albo razem rysowały. Z chłopcami układała klocki, a 

czasem wspólnie biegali po placu zabaw. Pewnego dnia pani katechetka wprowadziła do 

sali nowego chłopca. Poprosiła go, aby się przedstawił i opowiedział o sobie.– Cześć. Mam 

na imię Artur. Moja mama musiała wyjechać na kilka tygodni. W tym czasie będę mieszkał 

u babci i będę przychodził do tego przedszkola. Julka zauważyła, że Artur wcale nie patrzy 

na nich, lecz dziwnie się rozgląda po sali. Nie wiedziała dlaczego, ale wstydziła się zapytać. 

Na szczęście pani wyjaśniła.– Kochani, Artur jest niewidomy.– To jak on się porusza? Nie 

przewraca się o meble? – zapytała Maja.– Na początku na pewno będzie mu trudno 

poruszać się po sali lub placu zabaw, ale mam nadzieję, że przy waszej pomocy poradzi 

sobie.– Proszę Pani, ja pójdę z Arturem w parze na stołówkę – zawołała Julka.– A ja 

zaprowadzę go do łazienki dla chłopców – dodał Kacper. Po chwili wszyscy chętnie bawili 

się z Arturem i każdy chciał mu pomagać. Po śniadaniu dzieci szykowały się do wyjścia na 

plac zabaw. Julka chciała pomóc Arturowi. Zdziwiła się, że sam się ubiera i umie szybko 

wiązać buty, a dużo dzieci z grupy tego nie umie.– Artur, ale ty sobie dobrze radzisz – 

powiedziała Julka.– Dziękuję – powiedział Artur, a następnie uśmiechnął się i pogłaskał 

Julkę po głowie.  

 

Pytania do dzieci: 

 Kogo przyprowadziła pani katechetka do przedszkola? 

 Dlaczego chłopiec dołączył do dzieci? 

 Dlaczego dzieci chciały pomagać Arturowi? 

 W jakich czynnościach dzieci będą mogły pomagać koledze? 

 

 

Modlitwa na zakończenie: 

Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, 

weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.(Mt 25,34b-36)  

 



 
 


