
W rodzinie obdarzamy się miłością 

Bóg kocha każdego człowieka i chce, aby także ludzie kochali się nawzajem. Ludzie okazują sobie miłość przez to, że są dla siebie dobrzy. Jest to ważne zwłaszcza 
w rodzinach. 
Pomagając rodzicom, na przykład sprzątając, sprawiamy im radość. Jest to zachowanie dziecka Bożego. 
 
– Pomyśl, jak często ty potrzebujesz pomocy rodziców lub starszego rodzeństwa? 

 
Co to znaczy dbać o rodzinę 

OPOWIADANIE (CZYTAJĄ RODZICE) 
Julka mieszka w domu przy lesie. Razem z nią mieszka jej rodzina: mama, tata, starszy brat Karol i mała siostra Zuzia, która niedawno się urodziła. W drugiej 
części domu mieszkają babcia Krysia i dziadek Franek. Julka bardzo lubi swoją rodzinę. Pewnego dnia, podczas smacznego obiadu, tata, uśmiechając się, 
powiedział do mamy:  
– Kochanie, ty to umiesz zadbać o całą naszą rodzinę.  
Po obiedzie Julka zapytała Karola: 
 – Co to znaczy „dbać o rodzinę”?  
Karol tłumaczył siostrze, że mama gotuje obiady, a tatuś naprawia wszystko, co się popsuje.  
–  Chodź na podwórko, to zobaczysz, jak się dba o  rodzinę – powiedział chłopiec.  
Gdy dzieci wyszły przed dom, zobaczyły, jak tata, stojąc na drabinie, ustawia antenę.  
– Dobrze, że tata pamiętał o tym – powiedziała Julka.  
– Będę mogła dziś obejrzeć bez zakłóceń swoją ulubioną bajkę.  
Potem Karol zaproponował: 
 – Choć, zobaczymy, co robi babcia?  
Gdy wrócili do domu, Julka poczuła zapach malin i domyśliła się, że babcia robi soki na zimę.  
– Babciu, skąd masz tyle malin? – spytała Julka. 
 – Dziadek był w lesie i nazbierał ich dla nas – odpowiedziała babcia.  
Odtąd Julka zaczęła uważniej obserwować, jak wszyscy w jej rodzinie pomagają sobie nawzajem. Robiło to na niej duże wrażenie. Ona także postanowiła zrobić 
coś dobrego dla swojej rodziny. Gdy zaczęła się zastanawiać, co by to mogło być, usłyszała płacz małej Zuzi. Mama uciszała ją, głaskając ją po głowie, ale nie 
zauważyła, że Zuzia zgubiła grzechotkę. Julka już wiedziała, co ma zrobić. Szybko pobiegła, aby pomóc mamie, i podała siostrze upuszczoną zabawkę. Po 
południu, gdy rodzice byli z Zuzią na spacerze, dziewczynka poprosiła brata, aby jej pomógł w porządkach. Razem posprzątali starannie cały dom. Julka 
powycierała z kurzu meble, a Karol odkurzył dywany. Potem odrobili swoje zadania domowe. Julka miała jedynie nazbierać trochę kasztanów i liści na zajęcia 
plastyczne. Karol miał znacznie więcej pracy. Rodzice po przyjściu ze spaceru natychmiast zauważyli wspaniale wysprzątany dom i podziękowali dzieciom za 
pomoc. Potem babcia Krysia poczęstowała wszystkich pysznym ciastem z malinami. Wieczorem Julka powiedziała do Karola:  
– Fajne to dbanie o rodzinę.  
Od tej pory dzieci codziennie starały się pomagać wszystkim w domu, by w ten sposób dbać o swoją rodzinę. 
– Jakie osoby tworzą rodzinę Julki? 
– Czego Julka i Karol dowiedzieli się o dbaniu o rodzinę, obserwując swoich 
   bliskich? 
– W jaki sposób Julka pomogła swojej rodzinie? 
– Co ucieszyło rodziców po powrocie ze spaceru? 
 

Nauka piosenki „Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem” 
1. BÓG 

2. KOCHA 

3. MNIE 

4. TAKIEGO JAKIM JESTEM 

5. RADUJE SIĘ KAŻDYM MOIM GESTEM 

6. ALLELUJA 

7. BOŻA RADOŚĆ 

8. MNIE ROZPIERA 

 

 

 

My w rodzinie się kochamy, 
w sercach miłość Bożą mamy. 


