
Zajęcia z katechezy w grupie V „Smerfy” i VI „Misie” 

17.03.2020 r. 

Temat: Gdy rozpętała się burza. 

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą „Ojcze Nasz”. 

2.  Oglądanie filmu „Uciszenie burzy” https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4 

3. Rozmowa na temat filmu.  

Opracowała – Dorota Kuczaj  

19.03.2020 r. 

Temat: Gdy rozpętała się burza.  

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą „Zdrowaś Mario”. 

2. Kontynuacja danego tematu z poprzedniej katechezy.  

3. Przeczytanie następującej historii. 

Kiedy zeszłego lata z dwiema rodzinami udałem się na wędrówkę po górach, zostaliśmy 

zaskoczeni przez gwałtowną burzę. Wielkie krople deszczu spadały nam na głowy, 

grzmoty huczały, aż wreszcie niebo rozdarły przerażające błyskawice. A my znaleźliśmy się 

w samym środku tego wszystkiego! Próbowaliśmy ochronić przede wszystkim dzieci. 

Najmłodsze, kilkumiesięczne, siedziało w stelażu na plecach ojca. Lęk ogarnął wszystkich 

dorosłych. Schodziliśmy w dół tak szybko, jak to było tylko możliwe.  

Kiedy spojrzałem na naszego najmłodszego turystę, spostrzegłem, że w samym środku 

deszczu i burzy, grzmotów i błyskawic spokojnie zasnął na plecach ojca.  

Dlaczego miał się czegoś obawiać, skoro niósł go własny ojciec? 

 

4. Rozmowa na temat usłyszanego opowiadania: Dlaczego małe dziecko spokojnie zasnęło na 

plecach taty?  

5. Podsumowując stwierdzamy, że dziecko przy tacie czuło się bezpiecznie. Wierzyło, że w 

razie niebezpieczeństwa tato je obroni, bo jest blisko niego. 

6. Nawiązujemy do słów piosenki i wyjaśniamy, że Pan Jezus także zawsze jest z nami, trzyma 

nas za rękę.  

7. Śpiewamy piosenkę „Gdy na morzu wielka burza”.  

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c 
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https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4
https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c


24.03.2020 r. 

Temat: Temat: Troskliwy Pasterz. 

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą- piosenką „Aniele Stróżu Mój”- 

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

2. Rozpoczynając daną tematykę puszczamy odgłosy stada owiec - 

https://www.youtube.com/watch?v=UgGYeJMX7_8 i pytamy: Czyj głos usłyszałeś? 

Gdzie możemy zobaczyć stado owiec? 

3. Zapoznajemy dziecko z pracą pasterza na czym ona polega.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYCrrsMJTSY
https://www.youtube.com/watch?v=UgGYeJMX7_8
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Fpl%2Fbiblioteka%2Fczasopisma%2Fwp20121101%2Fpasterz-w-czasach-biblijnych%2F&psig=AOvVaw25zoU8Ri3V_VBZNhOWA1iB&ust=1585668190070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJmMbAwugCFQAAAAAdAAAAABAD


 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Fpl%2Fbiblioteka%2Fczasopisma%2Fwp20121101%2Fpasterz-w-czasach-biblijnych%2F&psig=AOvVaw25zoU8Ri3V_VBZNhOWA1iB&ust=1585668190070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJmMbAwugCFQAAAAAdAAAAABAK


 
 

4. Rozmawiamy na temat poczynionych obserwacji i pytamy: co robi pasterz? Po czym 

możemy poznać dobrego pasterza? 

5. Podsumowując stwierdzamy, że dobry pasterz dba o każdą owieczkę. Troszczy się o jedzenie 

i picie dla niej. Chroni ja przed drapieżnikami, które mogą wyrządzić jej krzywdę.  
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26.03.2020 r. 

Temat: Troskliwy Pasterz. 

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą – „Choć jestem mały jak palec…”- 

https://www.youtube.com/watch?v=AlBDaPt-FYM  

2.  Oglądanie bajki „Dobry Pasterz”   -  https://www.youtube.com/watch?v=4cfenVYNbdA 

3. Omówienie bajki- Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem.  

4. Karta pracy – Jezu Dobrym Pasterzem – znajdź 10 różnic. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlBDaPt-FYM
https://www.youtube.com/watch?v=4cfenVYNbdA
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Fpl%2Fbiblioteka%2Fczasopisma%2Fwp20121101%2Fpasterz-w-czasach-biblijnych%2F&psig=AOvVaw25zoU8Ri3V_VBZNhOWA1iB&ust=1585668190070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJmMbAwugCFQAAAAAdAAAAABAS
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https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbibliadladzieci.com%2Fmaterialy%2Fjezus-dobrym-pasterzem%2Fjezus-dobrym-pasterzem-znajdz-roznice%2F&psig=AOvVaw0_DR5jlw9gghJnN7e3R2V1&ust=1585667106513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLChnry8wugCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

31.03.2020 r. 

Temat: Troskliwy Pasterz. 

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą „Zdrowaś Maryjo”- śpiewamy. 

2. Nauka rysowania owieczki. 

 
 

 

 

 

3. Zabawa „Pasterz i owieczki”. 

Jedna osoba jest pasterzem, a dziecko lub inne osoby owieczkami. Zapraszamy owieczki do 

zabawy: podskakiwania, hasania po łące itp. Na umówiony wcześniej sygnał np. klaśnięcie 

owieczki stoją nieruchomo. Osoba, która się pierwsza poruszy, odpada z gry. I zaczynamy 

zabawę od początku, która owieczka najdłużej wytrzyma w bezruchu wygrywa. Możemy 

zmieniać się rolami pasterz- owieczka.  

4. Zapraszamy dziecko do rozmowy i podania sytuacji z codziennego życia, w którym człowiek 

postępuje jak owieczka odchodzi od stada, a pasterz Jezus Chrystus zawsze szuka i kocha 

swoją zabłąkaną owieczkę.  

5. Kolorowanka – Jezus mym Pasterzem.  

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ftydzienwychowania.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F5TW-podstawowe-1-3.pdf&psig=AOvVaw33xObSbkpeF5EQi1mlGA9x&ust=1585674013699000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiOqqjWwugCFQAAAAAdAAAAABAE
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02.03.2020 r. 

Temat: Niedziela Palmowa.  

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą „Aniele Boży…” 

2. Słuchanie audycji- Niedziela Palmowa - Przedszkole Wiary JUNIOR. 

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

Rozmowa na temat wysłuchanej audycji i tradycji obchodów Niedzieli Palmowej. 

Palma- symbol Niedzieli Palmowej i oddanie pokłonu Jezusowi Chrystusowi naszemu 

Panu wjeżdżającemu do Jerozolimy do świętego miasta na osiołku.  

3. Oglądanie zdjęć Palm Wielkanocnych.  

https://www.youtube.com/watch?v=gnrR_jlWKhU
https://www.google.pl/search?q=cristo+rey&tbm=isch&tbs=rimg:CQ5UrmgOnUAfIjjujapNEsqRCxRF64rH93RoZdhPxgS24OVtHaQWDM1sqfFbyuo4kg-PH8a13SC7buul0GwnbCLcMCoSCe6Nqk0SypELEaQ3f1PPy4UlKhIJFEXrisf3dGgR00FI42hDOpIqEgll2E_1GBLbg5REpyZZDyPP4DSoSCW0dpBYMzWypERBOfbim3XaJKhIJ8VvK6jiSD48RwevUtPbEvhsqEgkfxrXdILtu6xFP66gQZMbsPioSCaXQbCdsItwwEWINiVFgaldl&tbo=u#imgdii=uE8UZ7lzxo3S1M:;uE8UZ7lzxo3S1M:;gBXeFbChwFEv8M:&imgrc=uE8UZ7lzxo3S1M:


https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mazovia.pl%2Fkonkursy--szkolenia%2Finne%2Fart%2C85%2Cxvii-konkurs-na-tradycyjna-palme-wielkanocna.html&psig=AOvVaw1ZYsM5EfT9kQXASczhg5lP&ust=1585679270450000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi9jebpwugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdglnews.pl%2F2019%2F04%2F03%2Fchcesz-pochwalic-sie-swoja-palma-wielkanocna-zglos-ja-do-konkursu%2F&psig=AOvVaw1r117eg1sjewfN_wTBmCYW&ust=1585679384471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZzqTqwugCFQAAAAAdAAAAABAL


 
4. Zapraszam do wykonania w domu z dzieckiem Palmy Wielkanocnej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RN2DzBxwjXg 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PzP26nlibU 

https://www.youtube.com/watch?v=4-vo8rTUgUM 

https://www.youtube.com/watch?v=e5QtVU0Y9Hg 

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

 

5. W tym roku obchodzimy Niedzielę Palmowa 5 kwietnia.  
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07.04.2020 r. 

Temat: Święcone.  

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą „W imię Ojca i Syna i Ducha” 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE 

2. Wysłuchanie wiersza  

 S. Ottowy pt. „Święcone” 

 

Niesiemy do Twego kościoła  

wszystko, co mamy od Ciebie:  

chleb, sól, białego baranka – 

co chorągiewką kolebie. 

Niesiemy Ci jajka-kraszanki,  

https://www.youtube.com/watch?v=RN2DzBxwjXg
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY
https://www.youtube.com/watch?v=2PzP26nlibU
https://www.youtube.com/watch?v=4-vo8rTUgUM
https://www.youtube.com/watch?v=e5QtVU0Y9Hg
https://www.youtube.com/watch?v=OxAiJBUrZvI
https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farchiwum.allegro.pl%2Foferta%2F-palma-wielkanocna-unikalne-wzory-54cm-2018r-i7193540182.html&psig=AOvVaw1ZYsM5EfT9kQXASczhg5lP&ust=1585679270450000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi9jebpwugCFQAAAAAdAAAAABAX


tak ślicznie pomalowane,  

że się ucieszy, roześmieje,  

kto takie jajo dostanie.  

Słodziutkie baby i placki,  

kiełbasy pachnące mile.  

Wszystko to ksiądz nam poświęci, 

Święcone będzie za chwilę. 

I zaniesiemy do domu  

nasze święcone kochane. 

Mama stół pięknie ustroi,  

ja także stroik dostanę. 

Jutro Wielkanoc już święta,  

jutro siądziemy do stołu.  

I Ty, Jezuniu, siądź z nami,  

i ucztuj z nami pospołu.  

My wiemy, że ci ubodzy, 

których ugościć możemy,  

to przyjaciel są Twoi,  

wśród nich wiec Ciebie znajdziemy. 

Chodziłeś niegdyś po ziemi 

między malutkich tak w gości. 

Przyjdź i na nasze święcone, 

bo my też mali i prości.  

3. Rozmowa na temat wiersza oraz tradycji Wielkanocnych w naszym kraju- święconki, co 

powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym i dlaczego, kiedy spożywamy święcone 

pokarmy i dlaczego.  

 



 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F353040058277700321%2F&psig=AOvVaw3nEFt2XmBfRzhUOyiWZTR3&ust=1585676159513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiklZ_ewugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpuzzlefactory.pl%2Fpl%2Fpuzzle%2Fgraj%2Fwielkanoc%2F175515-koszyczek-wielkanocny&psig=AOvVaw3nEFt2XmBfRzhUOyiWZTR3&ust=1585676159513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiklZ_ewugCFQAAAAAdAAAAABAK


4. Kolorowanka –koszyczek wielkanocny – święconka.  
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09.04.2020 r. 

Temat: Alleluja! 

1. Przywitanie się z Panem Bogiem modlitwą „Dobranoc, dobranoc…” 

2. Rozmowa na temat istoty Świąt Wielkiej Nocy – ukrzyżowanie Jezusa- odkupienie  

naszych win, grzechów, a następnie Zmartwychwstanie  Jezusa Chrystusa- życie 

wieczne w Niebie.  

3. Oglądanie programu katolickiego dla dzieci „Ziarno” – „Wielkanoc”.  

ttps://www.youtube.com/watch?v=cMTxGjhNNAs  

4. Kolorowanka – zmartwychwstały Jezus – Alleluja!- co oznacza „Chwalmy Pana”, 

upamiętniających cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa — naszego Zbawiciela, 

Alleluja głosi triumf Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Jego boską i ludzką naturę 

zespoloną w Osobie Syna Bożego. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblizejprzedszkola.pl%2Fwielkanocny-koszyczek-cz-1-pd%2C3%2C4076.html&psig=AOvVaw1M0N_PPXKQlK9coDYNC13-&ust=1585676071400000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiQkPTdwugCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/zmartwychwstanie-jezusa-kartka-wielkanocna/&psig=AOvVaw2jJBj0QmkYlsA9zsDk_nAv&ust=1556039567213662

