
 

Zadania od 22-26. 06 

 

5- latki 

 

Temat: Szanuję i kocham mojego tatę 

Modlitwa : Posłuchajcie piosenki „ Tato” 

https://youtu.be/_xJO0BSvxPU 

 

Każde dziecko zawdzięcza życie , swojemu tatusiowi.  Gdyby nie on, nie było by nas tutaj.  Nie ma na 

świecie dziecka, które nie miało by tata. (tu na ziemi , albo w niebie). Ojciec zawsze pamięta o swoich 

dzieciach.  Troszczy się o nie i stara ,żeby w domu nie było żadnych braków. Zazwyczaj ciężko pracuje 

na utrzymanie swojej rodziny. Kochając swoje dzieci tata jest w tym podobny do dobrego Boga Ojca.  

Odpowiedzcie na pytania: 

Kim  jest z zawodu twój tatuś? 

W, co najbardziej lubi się bawid z tobą? 

 Co najbardziej lubi jeśd? 

Za co najbardziej kochasz swojego tatę? 

 

Tata zasługuje na szacunek, za wszystko , co dla nas robi, dlatego nie wolno nam: 

-źle o nim mówid 

-podnosid na niego głosu 

- okłamywad go  

- nie słuchad jego poleceo 

 

Za to powinniśmy: 

Kochad go 

Szanowad 

Okazywad posłuszeostwo 



Pomagad 

 

 Tata zawsze pomaga mamie  oraz wam w najtrudniejszych zadaniach.  Są też czynności, których tata 

nie potrafi robid , bo lepiej udają się mamie. Tata wraz z mamą tworzą parę rodziców, ludzi 

najbardziej dbających o nasze Zycie, dlatego chcemy ich szanowad i kochad. 

 

Naucz się rymowanki 

Tatę kocham i szanuję- jego serca potrzebuję. 

Zadanie: wieczorem kiedy będę odmawiad modlitwę pomodlę się za swojego tatę.  

 

Temat: Chcę dobrze żyd 

Modlitwa „ Ojcze nasz” 

W modlitwie, którą przed chwilą powiedzieliście , Pana Boga nazywamy Ojcem. Ojciec czy- jak mówią 

dzieci – tata to ktoś, komu zależy na tym , żeby jego dzieciom żyło się jak najlepiej i żeby były 

szczęśliwe. Na ostatnim spotkaniu śpiewaliście piosenkę  „ Tato”  zaśpiewajcie ja sobie jeszcze raz. 

Ta piosenka opowiada o tacie, który troszczy się o swoje dziecko, ale także o Ojcu wszystkich dzieci, 

czyli o Panu Bogu, który chce, żeby mogły one osiągnąd niebo.  

Przez sakrament chrztu każdy z nas stał się dzieckiem Bożym. To wydarzenie jednak związane jest z 

pewnymi obowiązkami. 

W naszych czasach do chrztu przystępują przeważnie małe dzieci. W imieniu ochrzczonego dziecka 

rodzice przyrzekają Panu Bogu, że w przyszłości, będą o nie dbali, tak aby zasługiwało kiedyś na oceną 

„ to dobry człowiek”. 

Przez chrzest stajemy się dziedmi Bożymi. Wtedy to Pan Bóg zaprasza nas do nieba, a my swoim 

dobrym życiem pokazujemy, że przyjęliśmy jego zaproszenie. Złym postępowaniem sami oddalamy 

się od nieba.  

Chociaż mamie dopiero niewiele lat , to jednak możecie już spełnid wiele dobrych uczynków.  

Ale co należy robid , żeby dostad się do nieba? Pan Bóg dał nam w tym celu  kilka wspaniałych 

wskazówek. Tymi wskazówkami są  przykazania . Najważniejsze z nim mówi o tym ,że należy kochad 

Pana Boga i byd dobrym dla innych ludzi.  

 

Na zakooczenie poprośmy  naszych aniołów stróżów , żeby nas strzegli i podpowiadali nam , co 

dobrego moglibyśmy robid dla innych. Z ich pomocą na pewno dostaniemy się do nieba.  

Modlitwa  „ Aniele Boży , stróżu mój 


