
1. Religia, 26 czerwca 2020 

Przesyłam materiały do kolejnej, ostatniej katechezy.  Mój nr telefonu: 501 413 010 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
Temat:   Wakacje z Panem Bogiem. 
Za kilka dni rozpoczną się wakacje. Przez większą część tego roku szkolnego chodziliście do 
przedszkola, gdzie wspólnie uczyliście się, bawiliście i wzajemnie pomagaliście sobie. Uczestniczyliście 
również w spotkaniach katechetycznych, na których poznawaliście dobrego Boga Ojca i Jego Syna 
Jezusa. Teraz czas odpocząć. Potrzebujecie dużo sił, ponieważ po wakacjach niektórzy z was 
rozpoczną naukę w pierwszej klasie. 
Pewien Krzyś w czasie wakacji pojechał z mamą do babci na wieś. Pierwszy powitał ich pies Burek, 
który zaczął wesoło szczekać i merdać ogonem. Babcia słysząc głos Burka wyszła szybko z domu na 
powitanie gości. W domu czekała na nich kolacja i ciepłe łóżko. Po pacierzu, Krzyś szybko zasnął. 
Rano obudziło go słonko, pianie koguta i szczekanie Burka. Krzyś szybko się ubrał, zmówił pacierz i 
zbiegł na śniadanie. Po śniadaniu zabrał piłkę i razem z mamą poszedł do lasu i nad rzekę. 
Krzyś przeżywał na wakacjach dużo radości. Śpiewał, skakał, biegał, bawił się piłką, kąpał w rzece, 
opalał się na słońcu. Gdy Krzyś cieszył się słońcem, rzeką, lasem, łąką, mama powiedziała:  
- Krzysiu! Wspaniały i kochający jest dla nas Pan Bóg, który przygotował nam tak piękne i radosne 
wakacje. 
- Tak mamusiu – powiedział Krzyś – Wspaniały jest Pan Bóg, który dał nam słońce, las, rzekę, łąki i 
ptaki śpiewające.   
Powiedzmy teraz Panu Bogu, że cieszymy się i dziękujemy Mu za radosne wakacje, którymi wkrótce 
będziemy się cieszyć: 
- Wspaniały jesteś Boże w szumie lasu, 
- Wspaniały jesteś Boże w szumie wody, 
- Wspaniały jesteś Boże w blasku słońca, 
- Wspaniały jesteś Boże w powiewie wiatru, 
- Wspaniały jesteś Boże w śpiewie ptaków. 
Pan Bóg jest Stworzycielem. 
- Co jeszcze stworzył Pan Bóg? 
Bóg stwarzając piękny świat naucza, że tak jak On mamy pracować przez 6 dni, a siódmego dnia 
mamy odpocząć i poświęcić ten dzień Jemu. 
- Jak nazywamy siódmy dzień tygodnia? 
Uczyliście się katechezy przez cały rok szkolno- katechetyczny, teraz należy się wam odpoczynek, 
podczas którego również nie powinniście zapominać o Panu Bogu i Panu Jezusie. 
W czasie waszych wakacji, wyjazdów, na pewno niektórzy z was będą w takim miejscu, gdzie wśród  
pięknych gór, czy innego krajobrazu znajdować się będzie kościół. 
- O czym on będzie wtedy przypominał? 
Patrząc na kościół należy pamiętać, żeby w każdą niedzielę być na Mszy Świętej i modlić się 
codziennie rano i wieczorem. 
Wszystko, co nas otacza, co widzimy dookoła, każde drzewo, las, ptaki śpiewające, kwiaty na łące, 
woda, słońce, to mówi nam i przypomina Boga. Bo to jest darem Bożym dla nas. Cały piękny świat 
Bóg przygotował i ofiarował każdemu z nas. Kto w czasie wakacji pamięta o Bogu, gdy podziwia 
wspaniałe dzieła Boże, ten postępuje tak jak chce tego Pan Jezus. 
Pokolorujcie obrazek przedstawiający wypoczynek letni na wakacjach oraz narysujcie miejsca, gdzie 
można odpocząć. 
Życzę Wam pięknych i bezpiecznych wakacji, i żebyście byli tak radośni i szczęśliwi jak Krzyś z 
opowiadania. 
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.  



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                    
 
 

                                                                                                           



 
 
 
 

 
 



 


