https://www.youtube.com/watch?v=FQzJSY8YF_8
piosenka wakacje

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
piosenka niech żyją wakacje

https://www.youtube.com/watch?v=m_mq9ALup2E&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR2BXe8jQwL-aFs5DJ4EyvCSrMyXYKGseL1J0xwsOhUmekUOVJzpOsefqM8
życzenia na wakacje

https://view.genial.ly/5ee110d9f260380d8364ea8f/interactive-imagewakacje?fbclid=IwAR0g3MAuCixGdY9XiwMyk02YeGV7EuTdptiDwb5EFn3wVRt
XKTKRZejzYkM

filmik o wakacjach

https://wordwall.net/pl/resource/1691340/taki-sam-religia-aac
zadania do wykonania

Witajcie kochani to nasza ostatnia katecheza przed wakacjami. Zapraszam was
do wspólnej wyprawy.
– Odkrycie prawdy o religijnym przeżywaniu wakacji.
– Radosne przeżywanie wakacji z Bogiem.
– Uczeń odkrywa prawdę o religijnym przeżywaniu wakacji
– rozumie, co to są „wakacje z Bogiem”.
Dziecko potrafi dostrzegać obecność Boga w różnych sytuacjach życiowych
– wyraża radość z powodu przeżywania wakacji z Bogiem.
Już za kilka dni rozpoczną się wakacje. To czas, na który czekają dzieci w
przedszkolu i w szkole oraz panie, które je uczą. Wszyscy lubimy ten czas.
– Co będziecie robić w czasie wakacji?
– Kto z was pojedzie w góry?
– Kto z was będzie nad morzem?
– Kto z was odwiedzi swoją ciocię?
– Z kim wyjeżdżacie na wakacje?
Na wakacje udajemy się z osobami, które kochamy. Tam spotkacie z pewnością
wielu ciekawych ludzi. Z wieloma się zaprzyjaźnicie. Na pewno każdy by chciał
mieć wakacje wspaniałe, ciekawe, radosne, pełne cudownych przygód. Jeżeli
jednak chcecie, żeby wasze wakacje były naprawdę wspaniałe, to musicie
zabrać ze sobą jeszcze Kogoś, bardzo ważnego i kochanego.
– Kogo trzeba zabrać ze sobą na wakacje?
Zanim dowiemy się, kto to taki, zabawcie się ze mną w wakacje. A więc nie
traćmy czasu i wyruszajmy.
Rozpoczynamy „wakacyjną wędrówkę” . Dzieci odwiedzają różne miejsca, w
których mogą się znaleźć na wakacjach. Przypominam, aby nie zapomnieć o
Jezusie, który pomaga, pociesza i jest źródłem wakacyjnej radości.

Zapraszam was na wycieczkę w góry. Są bardzo daleko stąd, dlatego musimy
tam dojechać autokarem. Za chwilę wyruszymy w daleką podróż. Jest ona
niebezpieczna, bo na drogach jest wiele samochodów, a poza tym w górach są
kręte drogi.
– Kogo poprosimy o opiekę, żeby nam się nic nie stało?
– Jak poprosimy Pana Jezusa o dobrą podróż?

Panie Jezu:
– bądź przy nas w czasie drogi – podróżuj razem z nami – ochraniaj nas –
pomagaj panu kierowcy
– Kto jest z nami podczas podróży? (Pan Jezus)
Dzieci wyruszają w podróż. Droga upływa w takt słów piosenki,
„Ruszamy więc, mój Jezu, tam, gdzie Ty masz chęć być ze mną sam”.
Przyjechaliśmy na miejsce. Jest późna noc, więc kładziemy się do łóżek. A przed
spaniem pomyślmy:
– Kto pomógł nam szczęśliwie dotrzeć do celu?

– Komu podziękujemy za to, że nic nam się w drodze nie stało?
Uklęknijmy i w ciszy podziękujmy za to Panu Jezusowi. Po modlitwie dzieci
„kładą się spać” na dywan. Noc już się kończy. Piękne słońce wyłania się zza
szczytów. Zapowiada to wspaniałą pogodę. Wszyscy przecieramy oczy i szybko
wstajemy.
– Kto sprawił, że mogliśmy się obudzić?
– Kto dał nam nowy dzień?
Nowy dzień rozpoczynamy więc modlitwą.
„Dziękujemy Ci, Boże, za szczęśliwą noc i za nowy dzień. Bądź z nami cały czas”.
Pomódlmy się modlitwą „Ojcze nasz” „Zdrowaś Maryjo”. Jesteśmy po
śniadaniu, przepiękna pogoda, cudownie świeci słońce. Przed nami wysokie
szczyty. A więc: witaj, przygodo! Wyruszamy na wspinaczkę po górach. Dzieci
„wspinają się”. Na końcu wędrówki przystają. Już wyszliśmy na wysoką górę.
Widać stąd rozległe krajobrazy: pagórki otulone zielonym leśnym płaszczem,
ludzi, którzy na dole wyglądają jak mróweczki; gdzieś w oddali przemyka
sarenka, a wszystko skąpane w słońcu.
– Kto dał nam te wszystkie cuda przyrody?
– Kto dał nam siłę, żebyśmy mogli wejść tak wysoko?
Podziękujmy więc za wszystko Panu Jezusowi.
Zaśpiewajmy piosenkę „Kto stworzył fruwające ptaszki”.
https://www.youtube.com/watch?v=K8JsCa1hNLg
„Kto stworzył tak wysokie góry... jaśniejące słońce... brunatnego misia...”

Wracamy inną, łatwiejszą drogą. Dzieci okrążają szczyty. Spójrzcie co widzimy
na drodze/ obraz z kościołem/.

– Co napotkaliśmy po drodze?
– Co możemy teraz zrobić? (wstąpić na chwilę do kościoła)
Wejdźmy do kościoła, aby podziękować Panu Jezusowi za wspaniałą wycieczkę
w góry, za wszystko, co zobaczyliśmy, za to, że nikomu nic się nie stało.
Zaśpiewajmy piosenkę „Jezus jest tu”.
https://www.youtube.com/watch?v=ANStgEXn724
Wspaniale było w górach. Przed nami jeszcze cały miesiąc wakacji.
Wyruszymy więc nad morze.

Tym razem przyda się nam samolot, żeby było szybciej. Jesteśmy na morskim
brzegu. Dziś wypłyniemy łodzią na pełne morze. To dopiero będzie przygoda!
Dzieci ustawiają krzesełka w kształt łodzi i wsiadają do niej. Uwaga,
wypływamy!

Niech wszyscy solidnie wiosłują. Ale co to? Słońce zaszło za chmury i rozszalał
się wicher. Fale uderzają o łódź.

W łodzi coraz więcej wody. Dzieci odruchowo reagują na wymienione sytuacje:
– Do brzegu jest bardzo daleko!
– Co teraz zrobimy?
– Kto nam może pomóc?

Teraz może nam pomóc tylko Pan Jezus. Dzieci proszą Pana Jezusa, żeby uciszył
tę burzę. I proszę bardzo: zza chmur znowu widać słońce. Wiatr ustał, a my
dopływamy do brzegu. Siądźmy sobie na plaży, żeby jeszcze chwilę
porozmawiać.

W naszej zabawie przeżywaliśmy różne wakacyjne przygody
– Kto był z nami, gdy przeżywaliśmy radość albo strach?
– Kogo prosiliśmy o pomoc?
– Komu dziękowaliśmy za wiele ciekawych rzeczy?
– Kogo zabierzemy ze sobą na wakacje, żeby były piękne i udane?
– Dlaczego zabierzemy ze sobą Pana Jezusa?
Za kilka dni wyruszymy na wakacje. Poprośmy Pana Jezusa, żeby był razem z
nami. Jeśli się kogoś bardzo kocha, to chce się z nim być wszędzie. Chcemy

zabrać ze sobą Pana Jezusa, bo Go kochamy. Chcemy Go zabrać ze sobą, bo On
daje nam wiele radości, troszczy się o nas i dba, żeby nic nam się nie stało. ZAS
Co to znaczy „wyruszyć z Jezusem na wakacje”.
Chcemy z Panem Jezusem przeżyć nasze wakacje, chcemy z Nim wyruszyć po
wakacyjną przygodę.
– Co to znaczy „wyruszyć z Jezusem na wakacje”?
– Jak możemy je z Nim przeżywać? (pamiętać o modlitwie rano i wieczorem, o
niedzielnej Mszy św., dziękować za piękno przyrody, prosić, żeby nam pomagał)
Pan Jezus wiele razy w ciągu roku przypominał nam na katechezie, że wszystko,
co zrobimy dla innych, jest uczynkiem spełnionym dla Niego.
– Jak jeszcze inaczej możemy spotkać Pana Jezusa podczas wakacji? (gdy
pomożemy komuś w górach, gdy pomożemy babci lub mamie, gdy będziemy
dobrzy dla innych)
Poprośmy Pana Jezusa, żeby wyruszył z nami na wakacje, żeby był blisko nas:
gdy będzie słońce albo deszcz, gdy będziemy smutni albo radośni
Dziękuję wam za udział w katechezie. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w
nowym roku szkolnym.
Joanna Żywicka

