
RELIGIA – EDUKACJA ZDALNA 
 
 
Temat: Wakacje z Panem Bogiem. 
 
Cel główny: Odkrycie prawdy o religijnym przeżywaniu wakacji. 
                    Radosne przeżywanie wakacji z Bogiem. 
 
Cele operacyjne: 
 

Dziecko: 
odkrywa prawdę o religijnym przeżywaniu wakacji. 
-rozumie ,co to są „wakacje z Bogiem”. 
 
PRZEBIEG: 
 
Modlitwą do Matki Bożej rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie;”Zdrowaś Maryjo..” 
  
 
I. Wprowadzenie 
Rozmowa z dziedmi na temat ich planów na wakacje. 
Już za kilka dni rozpoczną się wakacje.To czas,na który czekają dzieci w przedszkolu i szkole 
oraz panie,które je uczą.Wszyscy lubimy ten czas. 
-Co będziecie robid w czasie wakacji? 
-Kto z was pojedzie w góry? 
-Kto z was odwiedzi swoją ciocię? 
-Z kim wyjeżdżacie na wakacje? 
 
Na wakacje udajemy się z osobami, które kochamy. Tam spotkacie z pewnością wielu 
ciekawych ludzi. Na pewno każdy by chciał mied wakacje wspaniałe ,ciekawe, radosne, pełne 
cudownych przygód. Jeżeli jednak chcecie ,żeby wasze wakacje były naprawdę wspaniałe ,to 
musicie zabrad ze sobą jeszcze Kogoś, bardzo ważnego i kochanego. 
-Kogo trzeba zabrad ze sobą na wakacje? /dzieci zgadują/ 
Zanim dowiemy się ,kto to taki, zabawcie się ze mną w wakacje. A więc nie tradmy czasu 
i wyruszajmy. Rozpoczynamy „wakacyjną wędrówkę”. Dzieci odwiedzają różne miejsca 
( podróż w wyobraźni), w których mogą się znaleźd na wakacjach. 
 
Zapraszam was na wycieczkę w góry. Są bardzo daleko stąd, dlatego musimy tam dojechad 
autokarem/dzieci siadają na krzesełkach/. 
Za chwilę wyruszamy w daleką podróż. Jest  ona niebezpieczna, bo na drogach jest dużo 
samochodów, a poza tym w górach są kręte drogi. 
-Kogo poprosimy o opiekę, żeby nam nic się nie stało? 
-Jak poprosimy Pana Jezusa  o dobrą podróż 
Panie Jezu: 
-bądź przy nas w czasie drogi 
-podróżuj razem z nami 
-ochraniaj nas 
-pomagaj panu kierowcy 
-Kto jest z nami podczas podróży?  (Pan Jezus) 
Przyjechaliśmy na miejsce .Jest noc ,więc kładziemy się do łóżek. Ale przed spaniem 
pomyślmy: 
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-Kto pomógł nam szczęśliwie dotrzed do celu? 
-Komu podziękujemy za to, że nic nam się w drodze nie stało? 
Uklęknijmy i w ciszy podziękujmy za to Panu Jezusowi. 
/Po modlitwie dzieci „kładą się spad „na dywanie/ 
 
Noc się kooczy .Piękne słooce wyłania się zza szczytów. Zapowiada to wspaniałą pogodę. 
Wszyscy przecieramy oczy i szybko wstajemy. 
Jesteśmy po śniadaniu, przepiękna pogoda, cudownie świeci słooce. Przed nami wysokie 
szczyty. A więc: witaj przygodo! Wyruszamy na wspinaczkę po górach. 
Już wyszliśmy na wysoką górę. Widad stąd rozległe krajobrazy: pagórki okryte zielonym 
leśnym płaszczem, gdzieś w oddali przebiega sarenka, a wszystko skąpane w słoocu. 
 
-Kto dał nam te wszystkie cuda przyrody? 
-Kto dał nam siły, żebyśmy mogli wejśd tak wysoko? 
-Podziękujmy więc za wszystko Panu Jezusowi 
W naszej zabawie przeżyliśmy różne wakacyjne przygody. 
 
III. Zakooczenie zajęć: 
 

Za kilka dni wyruszamy na wakacje. Chcemy z Panem Jezusem przeżyd nasze wakacje, 
chcemy  z Nim wyruszyd po wakacyjną przygodę. 

 Co to znaczy „wyruszyd z Jezusem na wakacje”? 

 Jak możemy je z Nim przeżywad? 
(pamiętad o modlitwie rano i wieczorem, o niedzielnej Mszy Świętej, dziękowad za 
piękną przyrodę, prosid, żeby nam pomagał). 

 
Poprośmy Pana Jezusa, żeby wyruszył z nami na wakacje ,żeby był blisko nas.  
Pomódlmy się modlitwą „Ojcze nasz  „ 
   
 
IV   Praca plastyczna 
 

Dziecko wykonuje prace plastyczną na temat: ”Z Jezusem wyruszam na wakacje” 
 
 

 
 

Opracowała: 
 

siostra Krystyna Grzeszczuk 
 


