
Temat. Pismo Święte – wyjątkowa księga.

1. Przywitanie   „Szczęść Boże”.
2. Modlitwa – piosenka „W imię Ojca i Syna i Ducha”
 https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE

3.  Prezentacja książki (można pokazać dzieciom dowolną książkę)

- Co to jest?
– Do czego ludziom są potrzebne książki?
– Kto najczęściej czyta wam książki?

4.  Rozmowa na temat książek
 Gdy wejdziecie do księgarni lub biblioteki, zobaczycie wiele różnych książek.
 Z książek można się dużo nauczyć, dlatego trzeba je szanować. Nie wolno ich rzucać ani rozrywać.
Trzeba też uważać, aby ich nie poplamić, dlatego przed czytaniem lub oglądaniem książek myjemy 
ręce. 

5. Prezentacja różnych książek, które posiadamy w domu i wytłumaczenie, do czego służą.

Z podręczników uczą się dzieci w przedszkolu i 
szkole. 
Są potrzebne, aby zdobywać wiedzę. 

Gdy nie rozumiemy jakiegoś 
słowa, to szukamy jego 
znaczenia w słowniku. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE


– A do czego służą kolorowanki?

6. Prezentacja Pisma Świętego – wyjątkowej księgi

Wśród tych wszystkich książek jest jedna wyjątkowa. 
– Czy ktoś wie, jak się nazywa ta wyjątkowa książka?

To jest Pismo Święte. Jest to księga 
bardzo ważna, ponieważ są w niej 
zapisane słowa Boga. Czytając Pismo 
Święte, poznajemy Boga, a także życie 
ludzi, którzy Go kochali i służyli Mu. 
Wy jeszcze nie umiecie czytać, ale 
możecie poprosić starsze rodzeństwo 
lub rodziców, aby przeczytali wam 
słowa dobrego Boga. (jeśli mamy w 
domu Biblię dla dzieci, można 
przeczytać dziecku jedną z historii 
biblijnych.

7. Odnalezienie Pisma Świętego – jeśli mamy taką możliwość rozkładamy na stoliku różne książki
i prosimy dziecko, aby z tych wszystkich książek wybrało Pismo Święte.

8.   Uroczyste odczytanie fragmentu Pisma Świętego Mk 10,13-16:

 „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął (…). Jezus (…) rzekł do nich: «Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże». 
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”. (Mk 10,13a.14.16)

9. Pytania:
– Jak nazywa się księga, z której wysłuchaliście krótkiego fragmentu  ?
– O czym był ten fragment?
– Kogo Jezus brał na ręce?

10. Szacunek wobec Pisma Świętego
Pismo Święte jest to księga wyjątkowa i należy ją szanować. Pamiętajcie, że gdy ktoś czyta Pismo 
Święte, nie wolno rozmawiać, tylko trzeba uważnie słuchać, ponieważ czytanie słowa Bożego to 
także modlitwa. 



11. Zagadka
 TA KSIĘGA WSPANIAŁA 
BOGA NAM UKAZAŁA. 
W DOMU, W SZKOLE I W KOŚCIELE 
ZNAJDZIESZ W NIEJ SŁÓW BOŻYCH WIELE.         (PISMO ŚWIĘTE) 

!2. Karta pracy. Połącz postacie z odpowiednimi książkami

13. Nauka piosenki  „Czytaj Biblię”
 Czytaj Biblię    (układamy dłonie na kształt otwartej księgi)
 módl się co dzień  /x3       (składamy ręce jak do modlitwy)
 Czytaj Biblię, módl się co dzień Jeśli wzrastać chcesz       (rozkładamy ręce)
 Jeśli wzrastać chcesz     (rozłożone ręce podnosimy wzwyż) 
Czytaj Biblię, módl się co dzień    
 Jeśli wzrastać chcesz       

14 . Modlitwa znakiem krzyża „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”


