
WITAM WAS KOCHANE DZIECI! :)
POZDRAWIAM WAS DRODZY RODZICE! 

Kochani  moi  Uczniowie,  dziś  nasza  ostatnia  zdalna  lekcja  przed  wakacjami.
Dziękuję za ten rok wspólnych spotkań na lekcjach w przedszkolu i na pracy zdalnej. To był
niezwyczajny rok dla nas wszystkich.

Tu moje ogromne podziękowania kieruję do Was Drodzy Rodzice – za Waszą pomoc,
wielkie zaangażowanie, cierpliwość, poświęcone godziny przy lekcjach z Waszymi dziećmi.
Dziękuję za Wasze świadectwo wiary, które dajecie swoim dzieciom. To wszystko będzie
procentowało w przyszłości.  Jesteście Wielcy!!!! Niech Pan Bóg nagrodzi Wasze starania i
błogosławi Wam i Waszym Rodzinom! 

TEMAT:   NASZE WAKACJE Z BOGIEM 

1. Cały  rok  pracowaliśmy,  uczyliśmy  się,  poznawaliśmy  Boga,  który  jest  naszym
Ojcem. Odkrywaliśmy prawdę, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Po trudach nauki w
ciągu całego roku nadchodzi czas odpoczynku.

2. Modlitwa
Podziękujmy  dobremu  Bogu  za  wszystkie  łaski,  jakie  otrzymaliśmy  w  ciągu  roku

katechetycznego. – Za co możemy Bogu dziś podziękować? 
Podziękujmy pobożnie wypowiedzianą modlitwą, której nauczył nas sam Jezus – odmówcie

„Ojcze nasz”. 

3. Wakacje – czas odpoczynku 
Każdy z was przez cały rok pracował bardzo wytrwale. Po ciężkiej pracy należy nam się

zasłużony odpoczynek. 

Przeczytajcie fragment Pisma Świętego – Mk 6,31 
Uczniowie  Jezusa  też  potrzebowali  odpoczynku  po  trudach  głoszenia  Ewangelii,

posłuchajcie, co Jezus im powiedział: 

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” 

Praktyki religijne podczas wakacji   
Pamiętajcie, że odpoczynek to czas, w którym także należy chwalić Boga. W czasie wakacji

nie zapominajmy o Panu Bogu 
Przypominajmy swoim rodzicom o niedzielnej Mszy Świętej i wspólnej modlitwie. Zanim

wyjedziemy  na  wakacyjny  niedzielny  piknik,  odwiedźmy  całą  rodziną  Jezusa  w  kościele.  Po
radosnej  całodziennej  zabawie  nie  zapomnijmy o  wieczornej  modlitwie.  Wakacje  są  radosnym
czasem odpoczynku razem z Bogiem. 

4. Opowiadanie

Wyjazd nad morze 
Na  zakończenie  roku  szkolnego  klasę  I  czekała  niemała  niespodzianka.  Pani

wychowawczyni Ewa i pani katechetka Jola, razem z rodzicami, zorganizowały wyjazd nad morze
dla całej  klasy.  Wielu uczniów jeszcze nigdy nad morzem nie było,  dlatego wszyscy czekali  z
niecierpliwością na dzień wyjazdu. Gdy już nadszedł, przed szkołą panował spory ruch. Rodzice



pomagali zapakować bagaże. Po chwili pożegnania, wszyscy uczniowie wsiedli do autokaru razem
z opiekunami. Dzieci machały przez szyby, a rodzice starali się ukrywać łzy wzruszenia. 

Uśmiechnięta pani Jola przywitała uczniów i wyjaśniła, że na początku podróży pomodlą się
o jej szczęśliwy przebieg. Wszyscy wykonali znak krzyża i odmówili modlitwę. 

Po kilku godzinach klasa I szczęśliwie dotarła na miejsce. 
– Ja chcę prosto do wody. Zaraz napompuję swoje koło – powiedział Michał. 
– Nie Michale, najpierw musimy zanieść bagaże do pokoju i rozpakować się – powiedziała

pani Ewa. – A gdy odpoczniecie, zjemy wspólny obiad i pójdziemy przywitać się z morzem. 
Pani poprosiła, aby wszyscy dobrali się w czwórki, ponieważ pokoje były czteroosobowe.

Po kilku minutach wszyscy byli już w swoich pokojach. 
– Popatrzcie, przez okno widać morze – zawołała Karolina. 
– Jakie ono wielkie – dziwiły się koleżanki. 
Po południu cała klasa biegała wesoło po plaży wśród promieni słońca. 
– Znalazłam muszelkę – wołała radośnie Weronika. 
– A ja widzę statek – powiedział Janek i pokazał go kolegom. Dominik, Michał i Bartek od

razu zabrali się do budowy zamku z piasku.
– Jaki piękny jest świat stworzony przez dobrego Boga – zamyśliła się Weronika, wsłuchując

się w szum morza.

Życzę Wam wielu pięknych przygód na wakacjach. 
Bawcie się też bezpiecznie! :)



* Link o wakacjach dla Was:
https://view.genial.ly/5ee7290fa1a8010d900d4e57/personal-branding-katecheza-na-
wakacje-smiling-face?
fbclid=IwAR1WPbJDDmWLNKbCc9QZyuhc4r8iLX1GXgVw1YPsxu-
2kmdsYE76bUwTMcQ 

Zosta cie z Bogiem! Udanych wakacji! ń :)

Katechetka Ela
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