16.04.2021
Dzieci 5-6 letnie
Temat: Cieszymy się, że Jezus żyje wśród nas.
Cel: Ukazanie prawdy o obecności Jezusa zmartwychwstałego w naszym życiu,
okazywanie radości z obecności Bożej i wdzięczności Bogu
Podanie tematu:
Modlitwa: Zaśpiewajmy piosenkę „Jezus jest tu” Jezus jest tu - YouTube
Kochane dzieci, wiecie o czym była ta piosenka? Tak, o tym, że Pan Jezus jest tutaj z nami,
jest wśród nas i bardzo nas kocha. Zapewnił nas o tym po swoim zmartwychwstaniu. Zanim
wstąpił do nieba, zwrócił się do swoich uczniów słowami: „Ja jestem z wami przez
wszystkie dni aż do skończenia świata”. Są to Jego własne słowa, dlatego mocno wierzymy,
że Pan Jezus zmartwychwstały jest z nami wszędzie i zawsze, choć nie możemy Go
zobaczyć. Jest z nami nie tylko wtedy, kiedy się modlimy czy jesteśmy w kościele, ale także
podczas spaceru, gdy się ładnie bawimy, gdy pomagamy sobie nawzajem i w wielu innych
sytuacjach, choć my nie zawsze o tym pamiętamy. Jednak w sposób szczególny jest z nami
podczas Mszy Świętej. Posłuchajcie opowiadania:
Kacper i jego brat
Kacper ma młodszego brata Maćka, który ma cztery lata i o wszystko pyta: „Co to?”,
„Dlaczego”? Kiedy Kacper jest w domu, Maciek zadaje mu mnóstwo pytań. W niedzielę,
jak zwykle, całą rodziną poszli do kościoła na Mszę Świętą. Kacper lubi stać blisko ołtarza,
bo wtedy wszystko widzi i czasami, kiedy ksiądz o coś pyta, może się zgłosić i
odpowiedzieć. Natomiast Maciek siedzi z rodzicami w ławce. Jednak tym razem chciał
koniecznie być blisko swojego starszego brata. Kiedy ksiądz powiedział „Pan z wami”,
zapytał cicho Kacpra:
– Jaki Pan? O kim ksiądz mówi? Kacper nic nie odpowiedział, tylko położył palec na usta,
pokazując Maćkowi, że ma być cicho. W środku Mszy Świętej Maciek znowu usłyszał „Pan
z wami” i również spytał brata:
– Jaki Pan? – Wytłumaczę ci, jak wyjdziemy – odparł Kacper. Po wyjściu z kościoła Kacper
tłumaczył młodszemu bratu:
– Ksiądz na początku Mszy Świętej przypomina wszystkim, że jest z nami Pan Jezus.
– A gdzie jest Pan Jezus? – dopytywał Maciek.
– No... jest wszędzie. Ale na Mszy Świętej spotyka się z nami wyjątkowo uroczyście –
odparł zniecierpliwiony Kacper.
– A dlaczego uroczyście? – dopytywał się Maciek. Kacper westchnął głęboko i stwierdził,
że już nie da rady odpowiedzieć, więc powiedział krótko:
– Zapytaj taty.
–Widzisz, synku – zaczął tata – Pan Jezus jest z nami, ale my czasem o tym zapominamy.
Dlatego kiedy przychodzimy na spotkanie z Nim do Jego domu, ksiądz przypomina nam o
tym.
Będąc w na Mszy Świętej w kościele lub uczestnicząc w niej za pośrednictwem telewizji
lub internetu, zwróćcie uwagę na słowa, które wypowiada kapłan: ,, PAN Z WAMI’’. Te
słowa przypominają nam, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Chociaż Go nie
widzimy, to wiemy, że jest z nami zawsze, bo On sam tak powiedział. Cieszymy się z tego,
że nas bardzo kocha. Dlatego podziękujmy Mu teraz z całego serca:

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami w naszych rodzinach.
Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami podczas zabawy i na spacerze.
Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami, gdy się modlimy.
Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś z nami podczas Mszy Świętej
Zadanie dla dzieci:
Jezus jest z Nami. - Teleturniej (wordwall.net)
Jezus jest wśród nas - Labirynt (wordwall.net)
6-latki wykonują zadania z książki s. 86-87.
Wszystkie dzieci uczą się piosenki:
Bóg jest tu
Bóg jest tu, Bóg jest tam!
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!
Światłem jest, w ciemną noc
i w modlitwie mej słyszę jego głos!
Bóg jest tu, dobry jest!
W każdy czas!
Bóg jest tu (cover) - YouTube

