
Temat. Pismo Święte wyjątkową księgą.

1. Powitanie „Szczęść Boże”

2.  Modlitwa „Ojcze nasz”
– Czy pamiętacie, kto nauczył ludzi modlitwy „Ojcze nasz”?
Słowa tej modlitwy zapisane są w księdze, którą dziś poznamy.

3. Prezentacja różnych książek
Zobaczymy dzisiaj kilka książek (jeśli mamy w domu te książki, możemy je z dziećmi pooglądać)
Na świecie jest bardzo dużo różnych książek.

                                        To jest atlas. 

 
 
 

Atlas to książka, w której zamieszczone są mapy. 
Jeżeli ktoś chce znaleźć drogę lub poznać jakiś kraj, zazwyczaj ogląda mapę.
- Co znajduje się w atlasie?

                                                 To są książki z bajkami

- Co te książki zawierają?
                                           
                                                To jest książka telefoniczna. 



Zawiera ona wiele nazwisk ludzi mieszkających w różnych miejscowościach oraz numery 
telefonów do nich. Jeżeli nie znamy do kogoś numeru telefonu, a wiemy, gdzie mieszka, to możemy
zajrzeć do książki telefonicznej i znaleźć tam numer telefonu tej osoby. 

                                      To jest książka kucharska

- Co zawiera książka kucharska?

                                            To jest modlitewnik

 

Książeczkę do nabożeństwa nazywamy też modlitewnikiem.
– Co jest zapisane w modlitewniku?
– Do czego służy modlitewnik?
– Jakie jeszcze znacie książki?
 Dziecko wymienia inne znane mu książki np.:  podręcznik czy encyklopedię, 
Jeśli dziecko wymieni,  pytamy, co znajduje się w tych książkach. 
W przypadku, gdy dziecko nie zna odpowiedzi,  wyjaśniamy, do czego służy dana książka i co 
zawiera.

4. Prezentacja księgi Pisma Świętego



W każdej książce jest wiele ciekawych wiadomości. Książki zostały napisane przez mądrych ludzi. 
Wśród tych książek jest jedna, inna niż wszystkie pozostałe. To wyjątkowa księga. 
To księga Pisma Świętego. 
Gdy patrzymy na nią, wydaje się nam, że jest to zwyczajna książka. Jednak to księga inna od 
wszystkich, ponieważ są w niej zapisane słowa samego Boga.  Gdy czytamy księgę Pisma Świętego
lub gdy jej słuchamy, mówi do nas sam Bóg. Do tej księgi będziemy często zaglądać, czytać ją na 
katechezie, aby poznać słowa Boga. 

5.  Czytanie Pisma Świętego 2 Tm 3,14-15.17:
„Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się 
nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości (...)
aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”.

6. Rozmowa na temat Pisma Świętego
– Jak nazywa się księga, której fragment usłyszeliśmy?
– Dlaczego jest to wyjątkowa księga?
– Kto do nas mówi, gdy czytane jest Pismo Święte?
– Czego możemy się nauczyć z Pisma Świętego?

 Pismo Święte ma jeszcze inną nazwę – Biblia. Dzieci powtarzają nowe słowo. 

6. Piosenka „Czytaj Biblię, módl się co dzień”
Aby zapamiętać nową nazwę Pisma Świętego, nauczymy się piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=ug-5Hzv6Mm8

7. Rozmowa na temat czytania Pisma Świętego w kościele i w domu

– Co robi ksiądz, którego widzimy na ilustracji?
– Jak nazywamy księgę, z której czyta?
– Dlaczego ksiądz całuje księgę Pisma Świętego, gdy 
kończy ją czytać?
Kiedy ksiądz podczas Mszy Świętej czyta księgę Pisma 
Świętego, mówi do nas sam Bóg. Jesteśmy wtedy bardzo 
uważni, ponieważ słuchamy słowa Boga.

 

Pismo Święte możemy czytać także w domu. Wtedy też 
mówi do nas Bóg. 

https://www.youtube.com/watch?v=ug-5Hzv6Mm8


Również na katechezie będziemy czytać Pismo Święte, 
ponieważ chcemy się dowiedzieć, co ważnego ma nam do 
powiedzenia Bóg.

8. Sprawdźcie, czy w waszym domu jest Pismo Święte, i poproście rodziców o przeczytanie 
jakiegoś fragmentu.

 9.Uczymy się rymowanki 
W Piśmie Świętym Boże słowa, bo to księga wyjątkowa.

10. Karta pracy. Narysuj w rękach dzieci Pismo Święte, dokończ kolorować obrazek.
Wśród książek na półce znajdź księgę Pisma Świętego i zaznacz ją niebieską kredką.

11. Modlitwa Ps 8,5-9

5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
8 owce i bydło wszelakie, 
a nadto i polne stada, 
9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 




