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Ukazanie roli rodziców w życiu dziecka. Formowanie postawy wdzięczności 

względem rodziców za życie i opiekę. 

   umie opowiedzieć, dlaczego czuje się bezpieczne, gdy jest blisko swoich 

rodziców 

   opisuje wydarzenia z życia Świętej Rodziny. 

  umie wymienić uczynki, które są wyrazem miłości względem rodziców, 

 potrafi wymienić cechy dobrych rodziców.  

  przyjmuje postawę szacunku i zaufania względem rodziców 

   dziękuje swoim rodzicom za ich opiekę, wychowanie i troskę. 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS 

MODLITWA ZA RODZICÓW: 



Dobry Boże dziękujemy Ci za naszych rodziców i opiekunów. Dziękujemy za to, 

że nas kochają i otaczają nas swoją opieką. Dziękujemy Ci Boże , że nas 

wychowują. Amen.  

Dziś na katechezie porozmawiamy o naszych rodzicach i opiekunach. 

Zastanówmy się nad tym, co dla nas robią i za co chcielibyśmy im podziękować 

Zaśpiewajmy piosenkę : 

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I 

PIOSENKA MAMA KRÓLOWA 

 

                                         

 

                                  

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I


– Dlaczego nasi rodzice są tacy wspaniali?  

– Dlaczego przy nich czujemy się bezpiecznie? 

 – Za co możemy im podziękować? 

 – Jakie czyny sprawią naszym rodzicom największą radość i przyjemność? 

Posłuchajmy opowiadania  

ROZMOWA KASI Z BABCIĄ 

Kasia także zastanawiała się nad tym, jacy wspaniali są rodzice.  

Rodzice 

 – Wiesz babciu, zastanawia mnie, dlaczego nasi rodzice są przy nas tacy duzi. 

Dlaczego mój tata jest taki wysoki i potężny. Zawsze, gdy gramy w warcaby, 

musi uklęknąć. Gdy zaś tuli mnie do snu, musi się zwijać w kłębek. 

 – Kasiu, tata musi być duży, byśmy przy nim czuli się bezpiecznie. Zresztą 

powiedz mi, gdyby nie był taki duży, to na kogo patrzylibyśmy, zadzierając w 

górę głowę? 

 – Dobrze babciu, zgadzam się z Tobą, ale nie rozumiem, czemu ma takie duże i 

silne ręce? Mama ma mniejsze, a potrafi nimi zrobić o wiele więcej rzeczy 

 – To prawda, olbrzymim rękom taty trudniej zawiązać ci kokardę, zapiąć lub 

odpiąć guzik, zapleść warkocz albo wyjąć drzazgę z palca, ale za to są 

wystarczająco duże, by wszystko naprawić, podnieść cię do góry i pomieścić to, 

co może znaleźć w twojej kieszeni, a jednocześnie wystarczająco małe, by 

pogłaskać cię po głowie.  

– Masz rację babciu, coraz lepiej rozumiem, czemu nasi rodzice są tak inni niż 

my. 

 – A zauważyłaś, że mamusie, mimo że mają jedną parę oczu, to zachowują się 

tak, jakby miały trzy pary? Jedna para, którą widzą wszystko przez zamknięte 

drzwi, zamiast pytać: „Dzieci, co tam wyprawiacie?”. Drugą parę ma z tyłu 

głowy i widzi to, czego nie powinna oglądać, ale  o czym koniecznie musi 

wiedzieć. I jeszcze jedną parę, gdy po kryjomu przesyła nam spojrzenie, kiedy 

wpadniemy w kłopoty: „Rozumiem to i kocham cię”. 

 – Babciu, dobry Bóg dał nam wspaniałych rodziców. Tata ma silny i budzący 

zaufanie głos. Jego oczy, które wszystko widzą, pozostają spokojne i 



wyrozumiałe. Mama zaś umie pocałować w taki sposób, że jej pocałunek leczy 

wszystko – od bolącej nogi aż po złamane serce...  

– Tak Kasiu, masz wspaniałych rodziców. Powinnaś im bardziej okazywać 

miłość. Jak myślisz, co możesz zrobić, żeby poczuli, że ich kochasz i że są dla 

Ciebie bardzo ważni? 

 

                         

 Spróbujmy zastanowić się, jakie są najważniejsze cechy rodziców i jak my sami 

możemy okazać im swą miłość.  

Proszę pokażcie bez pomocy słów, co potrafią robić wasi rodzice i opiekunowie 

np. /gotują, prasują, dają jeść, przytulają/ 

Rodzice  zgadują, co przedstawiają poszczególne scenki.   W tych czynnościach 

można  pomagać swym rodzicom i tak okazywać im swoją miłość. 

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I 

PIOSENKA MAMA KRÓLOWA 

https://www.youtube.com/watch?v=scEfcJGubcg 

PIOSENKI O MAMIE 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/241240-niespodzianka-dla-mamusi 

UKŁADANIE PUZZLI O MAMIE I TACIE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I
https://www.youtube.com/watch?v=scEfcJGubcg
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/241240-niespodzianka-dla-mamusi


ŻYCIE JEZUSA CHRYSTUSA W  ŚWIĘTEJ RODZINIE 

NARODZINY JEZUSA 

 

PODRÓŻ DO BETLEJEM NA SPIS LUDNOŚCI 

 

 

 

 



OBECNOŚĆ JÓZEFA PODCZAS POKŁONU PASTERZY                  

 

 

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI 

                        

                                        



    

UCIECZKA DO EGIPTU 

 

UKRYTE ŻYCIE W NAZARECIE   

 

                     



 

ZGUBIENIE I ODNALEZIENIE W ŚWIATYNI 

 

 Modlitwa razem z dziećmi  za rodziców: 

 zdrowie dla taty i mamy-  Prosimy Cię, dobry Jezu 

 Daj naszym rodzicom siłę do pracy -  Prosimy Cię, dobry Jezu 

 Abyśmy swym zachowaniem sprawiali rodzicom radość - Prosimy Cię, 

dobry Jezu 

 By nasza rodzina stawała się podobna do Świętej Rodziny -  Prosimy Cię, 

dobry Jezu 

 

 

PREZENTACJA  MATKA BOŻA W RÓŻNYCH KRAJACH 

https://view.genial.ly/5eca490ea91f5e0d2d17af95?fbclid=IwAR3_71ymK-

rDWpkV0vyWNhdrDhjxsss8SAbY-sNeAkS3vcup0QX4KPAKHnA 

  

 

https://view.genial.ly/5eca490ea91f5e0d2d17af95?fbclid=IwAR3_71ymK-rDWpkV0vyWNhdrDhjxsss8SAbY-sNeAkS3vcup0QX4KPAKHnA
https://view.genial.ly/5eca490ea91f5e0d2d17af95?fbclid=IwAR3_71ymK-rDWpkV0vyWNhdrDhjxsss8SAbY-sNeAkS3vcup0QX4KPAKHnA


                          



                    

 

 

Moi rodzice są wspaniali, bo 

miłość Bożą w serce me wlali. 



 

 

 

 

 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA PRZYJMIJCIE JAK NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA, DUŻO 

UŚMIECHU I RADOŚCI  



 

DALSZE ŻYCZENIA OGLĄDAMY PONIŻEJ 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2582371?fbclid=IwAR0NjgNUvg_XnTTZl33poJUQ6qPFarmAH0c_p58DmvWKydJs4vnFy3XsSGw 

 

CHLEB JEST DAREM BOGA PREZENTACJA 

 

https://view.genial.ly/5ec78a37f3aac90d34a354ae/presentation-

chleb?fbclid=IwAR32QSftcEdnOUVez9EUsSHwmd4nNGcobAgBfspCmRPA4758CY6YGnqP1k4 

 

Joanna Żywicka 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2582371?fbclid=IwAR0NjgNUvg_XnTTZl33poJUQ6qPFarmAH0c_p58DmvWKydJs4vnFy3XsSGw
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2582371?fbclid=IwAR0NjgNUvg_XnTTZl33poJUQ6qPFarmAH0c_p58DmvWKydJs4vnFy3XsSGw
https://view.genial.ly/5ec78a37f3aac90d34a354ae/presentation-chleb?fbclid=IwAR32QSftcEdnOUVez9EUsSHwmd4nNGcobAgBfspCmRPA4758CY6YGnqP1k4
https://view.genial.ly/5ec78a37f3aac90d34a354ae/presentation-chleb?fbclid=IwAR32QSftcEdnOUVez9EUsSHwmd4nNGcobAgBfspCmRPA4758CY6YGnqP1k4

