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Temat: W RODZINIE OBDARZAMY SIĘ MIŁOŚCIĄ 

 

1. Przywitanie się modlitwą „Ojcze Nasz”. 

2.  Przypomnijmy sobie piosenkę „Bóg kocha mnie takiego, jaki jestem”.  

3. – O czym śpiewaliśmy w tej piosence? (o tym, że Bóg nas kocha; o tym, że kocha każdego 

człowieka, jaki jest) 

4. Dobry Bóg kocha każdego z nas. On kocha wszystkich ludzi. Dał nam piękny świat, opiekuje 

się nami. Wszystko to robi, bo nas kocha. Dobry Bóg dba o nas i chce, żebyśmy i my dbali o 

siebie  i o innych ludzi.  

– Co to znaczy dbać o siebie?  

– Co to znaczy dbać o innych? 

 Posłuchajmy opowiadania Kasi. 

 

Kasia dba o swoją rodzinę 

Dziś z przedszkola odebrali mnie babcia i dziadek, a następnie wszyscy razem poszliśmy do szkoły po 

Piotrka. Mama i tata byli w tym czasie z małą Olą w szpitalu na badaniach kontrolnych. Słyszałam, 

jak rano tatuś mówił do mamy, że trzeba dbać o swoją rodzinę. Przez cały dzień zastanawiałam się, 

co to może znaczyć. W końcu zapytałam babcię. 

 

– Babciu, co to znaczy dbać o rodzinę?  

– Widzisz, kochanie – zamyśliła się babcia – to bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim tatuś i 

mamusia dbają o dzieci, czyli opiekują się nimi, ale i dzieci powinny być dla nich pomocne, np. 

sprzątać po sobie zabawki. Każdy członek rodziny powinien pomagać innym, żeby okazać im swoją 

miłość. 

Odtąd wciąż byłam pod wrażeniem tego, że w rodzinie każdy powinien drugiemu pomagać. 

Porozmawiałam na ten temat z Piotrkiem i oboje postanowiliśmy zadbać o rodziców: posprzątaliśmy 

ze starannością cały dom (ja pościerałam kurz, nawet ten z telewizora w pokoju,  a Piotrek razem z 

dziadkiem odkurzył dywany i wycieraczkę przed drzwiami), odrobiliśmy swoje zadania domowe 

(więcej miał ich Piotrek, bo ja miałam tylko nazbierać trochę kasztanów i liści na zajęcia plastyczne). 

W tym czasie babcia przygotowała obiad, żeby do przyjazdu rodziców wszystko było gotowe. Nie 

mogłam się doczekać, kiedy ujrzę mamę, tatę i siostrę. Rodzice natychmiast po przybyciu zauważyli 



wspaniale wysprzątany dom, podziękowali nam i dziadkowi za tak wspaniałą pomoc, a babci za 

obiad i pyszne ciasto. Wieczorem powiedziałam do Piotrka:  

– Fajne to dbanie o rodzinę. Jutro też spróbujemy o nią dbać. 

5. Rozmowa na temat opowiadania. 

– Co to jest rodzina? (to mama, tata i dzieci; to osoby, które razem mieszkają)  

– W jaki sposób Kasia zrozumiała, co to znaczy dbać o rodzinę? (że należy sobie nawzajem 

pomagać)  

– Co najbardziej ucieszyło rodziców po ich powrocie ze szpitala? (porządek, ciasto i obiad; to, 

że Kasia i Piotrek chcieli okazać swoją miłość do nich)  

– W jaki sposób każde z was dba o swoją rodzinę?  

– Co jeszcze możemy zrobić? 

 

Bóg kocha każdego człowieka i chce, aby ludzie nawzajem też się kochali. Tę miłość ludzie 

okazują sobie poprzez to, że są dla siebie dobrzy. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w 

rodzinach. Rodzice z miłości troszczą się o swoje dzieci, a one im pomagają. Babcia i dziadek 

też pomagają swoim dzieciom i wnukom. 

6. Karta pracy – Rodzina.  



 

7. Wiersz z gestami. 

 Dziś nauczymy się wierszyka o pomocy w rodzinie.  Każdy może wymyślić do niego gesty 

(np. dach z rąk jako dom czy podanie ręki jako gest pomocy itd.).  

 

Czy wiesz, że w domu moim 

tak pięknym jest zwyczajem, 

że wszyscy sobie zawsze z radością pomagają? 

Dobrze jest w domu moim! 

Tu zawsze ktoś przy mnie stoi, 

uśmiech drugiemu rozdaje, 

modli się, i niech tak zostanie! 

 

8. Rymowanka 

 

My w rodzinie się kochamy, w sercach miłość Bożą mamy. 

9. Modlitwa  
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Pamiętajcie o pomaganiu rodzicom, bo w ten sposób okazujecie miłość nie tylko im, lecz także 

Bogu.  

Modlitwa za rodziny (spontaniczna, ale możemy ją rozpocząć) 

 

Dziękuję Ci, dobry Boże, za rodziców. 

Jak to dobrze, że oni troszczą się o nas. 

My też chcemy im pomagać. 

Dziękujemy Ci, dobry Boże, za… 

 

Dzieci mogą wymieniać członków rodziny. 

10. Kolorowanka – Rodzina.  

 

 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj 
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