
Temat. Spotykamy się z Bogiem w Kościele.

1.  Przywitanie  „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.  „Na wieki wieków. Amen”.

2. Wspólna modlitwa  do Anioła Stróża. Modlitwę rozpoczynamy i kończymy znakiem krzyża.
Aniele Boży, stróżu mój,
 ty zawsze przy mnie stój.
 rano, wieczór, we dnie, w nocy 
bądź mi zawsze ku pomocy,
 Strzeż duszy, ciała mego, 
i doprowadź mnie do żywota wiecznego.
 Amen. 

3. Nasze ostatnie spotkanie dotyczyło Pisma Świętego – księgi, w której zapisane są słowa Boga. 
Przypominamy rymowankę o Piśmie Świętym:
Pismo Święte w domu mamy, bardzo często je czytamy.

4.  Dzisiaj porozmawiamy o różnych domach.
Każde stworzenie gdzieś mieszka. 
– Gdzie mieszkają ptaki?
https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo&feature=emb_rel_pause

 

 

  

5. Zabawa „Ptaszki w gniazdach” (jeśli w domu jest więcej dzieci, można też pobawić się z 
dzieckiem
Rozkładamy na podłodze tyle szarf, ile jest dzieci lub osób, jeśli nie ma szarfy może być koło 
zrobione ze skakanki, sznurka, gniazdami mogą być też małe poduszki lub coś innego co mamy w 
domu. Każdy  zajmuje swoje gniazdo, w którym kuca. Na umówiony znak  dzieci zaczynają biegać 
lub chodzić po pokoju. Na drugi umówiony sygnał, dzieci wracają do swoich „gniazd”. Zabawę 
można powtórzyć kilka razy.         
                                             

https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo&feature=emb_rel_pause


– Dziecko opowiada,jak wygląda jego dom?

6. Opowiadanie
 Jest jeszcze jeden szczególny dom. Dom kogoś bardzo ważnego. Posłuchajcie opowiadania o tym, 
co się wydarzyło w tym domu w pewną niedzielę. 

 Kościół – dom Boga 
Julka w każdą niedzielę chodzi z rodzicami na Mszę Świętą dla dzieci. Tak też było ostatnio.

Dziewczynka jak zwykle zajęła miejsce wśród innych dzieci blisko ołtarza. Obok niej usiadł 
chłopiec, którego Julka nigdy wcześniej nie widziała na Mszy dla dzieci. W czasie gdy ksiądz 
mówił do dzieci o Jezusie, chłopiec wyjął z kieszeni telefon i włączył grę. Pani katechetka zwróciła 
mu uwagę, że tak nie wolno, i chłopiec schował telefon zawstydzony. Dziewczynka była bardzo 
zaskoczona takim zachowaniem. Postanowiła, że po Mszy porozmawia z rodzicami. Gdy rodzice 
wysłuchali Julki, byli bardzo zasmuceni. Wyjaśnili córce, że chłopiec źle się zachował: 

– Kościół jest domem Boga i trzeba zachowywać się w nim grzecznie. Nie można bawić się 
żadnymi zabawkami ani jeść czy żuć gumy. W kościele nie wolno też rozmawiać z kolegami ani 
koleżankami, tylko trzeba słuchać tego, co mówi ksiądz. Nie wolno też się wiercić ani chodzić po 
kościele, bo to przeszkadza innym w modlitwie. Dzieci powinny też starać się zapamiętać 
i powtarzać słowa, które wypowiadają podczas Mszy dorośli. Jest to oznaką szacunku i miłości do 
Boga i innych ludzi. 

Wieczorem mama zaproponowała Julce, aby pomodliła się za chłopca, który niewłaściwie 
zachowywał się w Kościele, żeby potrafił zmienić swoje zachowanie.

7. Pytania do opowiadania:
– Kiedy Julka chodzi do kościoła? 
– Co podczas Mszy robił chłopiec, który siedział obok Julki? 
– Jak należy zachowywać się w kościele? 

8.  Praca z podręcznikiem  lub kartą pracy. Dzieci, które mają podręcznik (kat.16) wklejają w 
szare pola naklejki. Dokończ kolorować obrazek.

   Kościół to wyjątkowe miejsce, w którym mieszka Bóg. W szare pola na rysunku wklej 
odpowiednie naklejki i powiedz, czym różni się dom Boży od twojego domu.

  



9. Pogadanka                                                                                                                                   
W kościele mieszka Bóg, dlatego nie możemy przechodzić obok niego obojętnie. 
Przechodząc lub przejeżdżając obok kościoła, pozdrawiamy mieszkającego w nim Boga, 
czyniąc znak krzyża. 
Jest też zwyczaj, że chłopcy przed wejściem do kościoła zdejmują z głów czapki.                  
Dom Boży i jego najbliższe otoczenie to miejsca święte, dlatego nie należy tam głośno 
rozmawiać ani biegać. 

10. Prezentacja przedmiotów, które znajdują się w kościele    
Poniższe obrazki przedstawiają:
krzyż, obraz Matki Bożej Częstochowskiej, świeca, kielich, Hostia, tabernakulum



– Kto z was widział te przedmioty w kościele?
– Jakie jeszcze inne przedmioty znajdują się w kościele? 
Te i inne przedmioty, które znajdują się w Kościele pomagają nam zbliżyć się do Boga. 
Należy traktować je z szacunkiem. 

11. Praca z podręcznikiem lub kartą pracy.
Przesuwając palec po szarych liniach, sprawdź, które przedmioty znajdują się w kościele. 
Właściwe obrazki i linie pokoloruj.



 12. Nauka rymowanki
Co niedzielę dzwon nas woła na Mszę Świętą do kościoła.
 
13. Modlitwa- starannie wykonujemy znak krzyża.


