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KATECHEZA W PRZEDSZKOLU – NAUCZANIE ZDALNE -1.--- 18.11. 2020.
SZCZĘŚĆ BOŻE !!!

Wiem o Bogu coraz więcej !!! Jego pragnie moje serce !!!
Kochani tak się złożyło że znowu nie możemy się spotkać .Szkoda. Mam nadzieję że za tydzień miną te wymogi , bo
chodziło o to byśmy się wzajemnie nie zarażali ciężką chorobą .
Jak do was przychodzę to zawsze opowiadam wam coś ciekawego, nowego , pokazuję obrazy i prezentacje
komputerowe . Dziś będzie inaczej . Przygotowałam dla was mały konkursik z tego o czym rozmawialiśmy, uczyliśmy
się, kolorowaliśmy, śpiewaliśmy. Trochę to będzie trudne z przypomnieniem sobie, bo książki i zeszyty zostały w
przedszkolu . Jednak zachęcam was do tego pamięciowego wysiłku. Więc zaczynamy, wybierz właściwą odpowiedź .
1. Jaką radosną piosenkę śpiewamy gdy spotykamy się razem: (zaśpiewaj)
a)- Wlazł kotek na płotek b) - Dobrze że jesteś
c) – Jagódki
2.Jaki wierszyk często mówimy gdy stoimy w kole:
a) – Lokomotywa

b) – Dzik c) – Znam w przedszkolu osób wiele (powiedz )

3.Co narysujesz jako znak Miłości, Wiary i Nadziei: (narysuj)
a) - kwiatek

b) – krzyż św.

c) bułkę

4. Nadzieja to radość. Jaką piosenkę śpiewamy ? zaśpiewasz ? ( zaśpiewaj)
a) – Jadą, jadą misie b) – Pan radością mą c)Dobrze że jesteś
5.Kto stworzył cały świat, i mrugające gwiazdki i fruwające ptaszki: (spróbuj zaśpiewać )
a - ) twój tata b - ) wybitni inżynierowie

c) Pan Bóg

6. Gdy podziwiamy ten piękny świat to który wierszyk mówimy: ( powiedz)
a) – Spadła gruszka do fartuszka…… b) Dzięki Tobie Panie Boże… c) Idzie kominiarz po drabinie…
7.Kogo Pan Bóg stworzył by dać im w prezencie cały świat :
a) – krasnoludków, b) - człowieka Adama i Ewę, c) - nie wiadomo kogo
8. Co szczególnego dostał człowiek w prezencie od Pana Boga , czego nie dostały zwierzęta i rośliny ?
a) - samochód,

b) – puchar z lodami, c) cząstkę Boga w postaci duszy nieśmiertelnej

spróbuj zaśpiewać:

Bóg nieśmiertelną duszę dał , kiedy człowieka stworzył
Ty duszę masz, ja duszę mam nieśmiertelną /bis.

I tyle na dziś . Myślę że wszystko dobrze wiedzieliście. Jak się spotkamy to przepytam was z tego jeszcze raz.
Napiszę te pytanie na kartce i każdy sobie pytanie wylosuje.
Serdecznie was pozdrawiam i całą wszą rodzinę.
Dużo zdrowia !!!!!!!!

SZCĘŚĆ BOŻE!

pani Maria Kozłowska
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DO RODZICÓW
Szanowni Państwo !! uprzejmie proszę przeczytać dziecku tekst i pobawić się w pytania i odpowiedzi.
Poniżej podaję teksty wierszyków i piosenek .
1.b. - Dobrze że jesteś , dobrze że jesteś, doobrze że jesteśśś/ bis

2.c. - Znam w przedszkolu osób wiele – to są moi przyjaciele .

4.b. - Pan radością mą, Pan radością mą , - chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest/bis

5.c. – Kto stworzył mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki?
Kto stworzył fruwające ptaszki, fruwające ptaszki, fruwające ptaszki
Nasz Ojciec Bóg/3x

6.b. – Dzięki Tobie Panie Boże, że tak pięknie jest na dworze !!!
DZIĘKUJĘ BARDZO ! ! ! Z poważaniem Maria Kozłowska
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