RELIGIA
Temat: „STARAM SIĘ BYĆ LEPSZY”
Ogólne cele katechetyczne
- Zrozumienie potrzeby pracy nad sobą w życiu dziecka.
- Kształtowanie postawy zmiany życia na lepsze.
Cele szczegółowe
Wiedza
Dziecko:
– pamięta, że ma zmieniać swoje postępowanie na lepsze,
– potrafi swoimi słowami opowiedzieć historię nawrócenia Zacheusza.
Umiejętności
Dziecko:
– potrafi na modlitwie zawierzyć Bogu pracę nad poprawą swojego życia.
Postawy
Dziecko:
– pamięta o swoim postanowieniu na Wielki Post i stara się je
realizować.
WPROWADZENIE
Powitanie i modlitwa
https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA
„Święty, święty uśmiechnięty”.
Ref. Taki duży taki mały może świętym być
Taki gruby taki chudy może świętym być
Taki ja i taki ty może świętym być
Taki ja i taki ty może świętym być
Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha bliźniego jak siebie samego
Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha bliźniego jak siebie samego
Kto się nawróci ten się nie smuci
Każdy Święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda Święta chodzi uśmiechnięta
Ref.
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II. AKTYWIZACJA
1. Opowiadanie biblijne
Dziś poznamy człowieka, który był niskiego wzrostu, ale bardzo chciał
się spotkać z Jezusem.
Opowiadanie
Mam na imię Zacheusz, jestem bardzo bogatym człowiekiem.
Miałem wszystko, czego
pragnąłem – piękny pałac, a w nim dużo bogactw i złota. Brakowało
mi chyba tylko jednego:
dobroci. Wiedziałem, że czasem krzywdziłem innych ludzi, ale dzięki
temu miałem dużo
pieniędzy.
Pewnego dnia przez miasto, w którym mieszkam, przechodził
Jezus. Dużo o Nim słyszałem.
Pomyślałem więc sobie, że muszę Go koniecznie zobaczyć.
Wyszedłem na drogę, jednak nic
nie widziałem. Wszędzie stali ludzie, którzy zasłaniali mi Jezusa,
ponieważ jestem niskiego
wzrostu. W pewnej chwili wpadłem na świetny pomysł.
Postanowiłem wspiąć się na drzewo
zwane sykomorą.
– Tu mnie nikt nie zobaczy – pomyślałem – a ja będę widział Jezusa.
Wszedłem więc na drzewo. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego.
Jezus, który przechodził
obok drzewa, nagle zatrzymał się i powiedział:
– Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś chcę się zatrzymać w
twoim domu.
Byłem zdziwiony i zawstydzony.
– Jak to – myślałem – Jezus chce przyjść do mnie w gościnę?
Zszedłem szybko z drzewa, aby przygotować ucztę Jezusowi. Gdy
Jezus siedział ze mną przy
stole, czułem się wspaniale.
– Jak to dobrze byłoby zawsze być blisko Jezusa – pomyślałem.
Czułem, że najpierw muszę coś zmienić w swoim życiu, aby być
blisko Niego. I stała się
rzecz niezwykła. Postanowiłem zmienić swoje życie i naprawić
wszystkie wyrządzone ludziom
przykrości i krzywdy. Zwróciłem się więc do Jezusa:
– Dobry Jezu, oto połowę mojego majątku obiecuję rozdać ubogim.
A kogo skrzywdziłem,
to poczwórnie go wynagrodzę.
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Jezus bardzo się ucieszył z mojego postanowienia. Zapewnił mnie,
że Bóg Ojciec przebaczy
mi złe czyny i że od tej chwili jestem Jego przyjacielem. Zmieniłem
swoje życie, nawróciłem
się. Czuję się teraz szczęśliwy i radosny, chętnie pomagam innym.
2. Pytania do opowiadania biblijnego
– Jak miał na imię człowiek, z którym spotkał się Jezus?
– Jakim człowiekiem był Zacheusz?
– Co zrobił, aby zobaczyć Jezusa?
– Dlaczego Jezus chciał się spotkać z Zacheuszem?
– Co Zacheusz postanowił zrobić, aby być blisko Jezusa?
– Co to znaczy, że Zacheusz nawrócił się?
Zacheusz, siedząc blisko Jezusa, zrozumiał, że musi zmienić swoje
życie. Postanowił stać się dobrym człowiekiem i naprawić wszystkie
krzywdy wyrządzone ludziom. W Wielkim Poście uczymy się coraz
bardziej kochać Jezusa. Dla niego chcemy być coraz lepsi.
3. Ćwiczenie z ilustracjami – dobre zachowanie
Zacheusz, gdy się nawrócił, wynagrodził zło dobrymi czynami. My
również możemy pokazać naszym bliskim to, że chcemy być lepsi,
wykonując dobre uczynki.
Pokazanie dzieciom kilku ilustracji przedstawiających dobre uczynki
np.:
– pomoc mamie przy sprzątaniu
– uczestnictwo we Mszy Świętej
– robienie porządku w swoim pokoju
– modlitwa dziecka
– zgodna zabawa
III. ZAKOŃCZENIE
Rymowanka
Jezu, bardzo Cię kochamy,
swoje życie wciąż zmieniamy.
Rysunek pt. „Jak pomagam innym”
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Modlitwa
Dzieci powtarzają wezwanie: „Prosimy Cię, dobry Jezu!”.
: Dobry Jezu, bardzo Cię prosimy, aby wszyscy ludzie dobrze przeżyli
czas Wielkiego Postu.
.: Prosimy Cię, dobry Jezu!
: Dobry Jezu, prosimy Cię, abyśmy umieli czynić dobro i unikali zła.
.: Prosimy Cię, dobry Jezu!
: Dobry Jezu, prosimy Cię, pomóż nam, abyśmy stawali się coraz lepsi.
.: Prosimy Cię, dobry Jezu!
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