
Temat. Kościół domem Bożym.

1. Przywitanie „Szczęść Boże”

2. Modlitwa - wykonujemy znak krzyża oraz odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”.

3.  Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych domach i mieszkaniach.
– Gdzie mieszkają psy?
– Gdzie mieszkają ptaki?
– Jak wyglądają domy, w których mieszkamy?
Dziecko może narysować na kartce: budę, gniazdo oraz swój dom.

Każdy ma swój dom. Mają go zwierzęta, ptaki i ludzie. 
Również Bóg ma dom, w którym możemy się z nim spotkać.

4. Opowiadanie

Odwiedziny 
Dzisiaj do zerówki przyszła po mnie babcia. Bardzo lubię wracać do domu z babcią, bo ona 

nigdy się nie śpieszy. Dzień był bardzo ładny, więc postanowiłyśmy wrócić dłuższą drogą. 
Niedaleko domu przechodziłyśmy obok kościoła. Znam ten kościół, chodzimy do niego zawsze w 
niedzielę całą rodziną, ale dzisiaj wydał mi się taki ogromny. 
– Babciu, dlaczego kościół jest taki duży? – zapytałam.
– Bo mieszka w nim wyjątkowa Osoba – odpowiedziała babcia.
– Kto to taki?
– To dobry Bóg. Wielu ludzi chce Go odwiedzić i dlatego w kościele musi być dużo miejsca.
– A dlaczego on ma taką wysoką wieżę z krzyżem? – dopytywałam się dalej.
– Ta wieża nazywana jest dzwonnicą – tłumaczyła mi babcia. – Na jej szczycie znajduje się dzwon, 
który zwołuje wszystkich ludzi na spotkania z dobrym Bogiem.
– Tak, słyszałam. On bardzo głośno dzwoni – przypomniałam sobie. Przystanęłyśmy na chwilę 
przed dużym krzyżem stojącym przy bramie, a babcia powiedziała, że możemy wejść do kościoła i 
przywitać się z Bogiem. Przy wejściu stało duże naczynie z wodą. Babcia wytłumaczyła mi, że to 
kropielnica, w której jest woda święcona. Każdy, kto wchodzi do kościoła, moczy w niej rękę i 
wykonuje znak krzyża, aby w ten sposób przywitać się z Bogiem. Po wejściu do kościoła 
zachwyciły mnie kolorowe promienie słońca padające przez okna.
– Babciu, dlaczego słońce ma w kościele tak różne kolory?
– To dzięki kolorowym szkłom w oknach, które nazywamy witrażami. W środku było kilka osób, 
które klęczały i modliły się. Ja już wiem, że w kościele nie wolno hałasować, więc po cichu 
uklęknęłam obok babci i powiedziałam dobremu Bogu, że bardzo Go kocham. Kiedy wracałyśmy 
do domu, poprosiłam:
– Babciu, czy następnym razem będę mogła przyjść tu z moim kolegą Markiem?
– Oczywiście – powiedziała babcia. – Wszyscy mogą przyjść do kościoła. Dobry Bóg bardzo się 
cieszy, kiedy odwiedzają Go dzieci i modlą się do Niego w Jego domu. Możesz zaprosić nie tylko 
Marka, ale nawet całą grupę.

5. Pytania do opowiadania
– Kto mieszka w kościele?
– Jak nazywa się wieża, na której znajduje się dzwon?
– Jak nazywa się naczynie z wodą stojące przy wejściu do kościoła?
– Jakim gestem witamy się z Bogiem, wchodząc do kościoła?

6. Prezentacja ilustracji



Czym różni się kościół od innych domów?

 Kościół to dom Boży. Jest on wyjątkowy i różni się od innych domów. W tym domu możemy 
spotkać się z Bogiem. Kościół to miejsce, w którym możemy rozmawiać z dobrym Bogiem. 
– Co robimy w kościele?
– Kogo odwiedzamy w kościele?
Dobry Bóg czeka w kościele na nasze odwiedziny. Cieszy się, jeśli dzieci choć na chwilę przyjdą do
kościoła, gdy są w drodze do przedszkola, do sklepu czy na spacerze. Szczególnie w niedzielę Bóg 
oczekuje na każdego z nas w swoim domu.

7. Zabawa
 Dziecko buduje budynek kościoła z klocków, pudełek lub innych materiałów. 

8. Nauka piosenki „Jak odnaleźć mam Jezusa?”
 Jak odnaleźć mam Jezusa?  D e
 Gdzie Go szukać mam?   A D 
Pomóż mi, bym Go odnalazł  h e 
I już nie był sam!     A D
W kościele (2x)     D e mój Jezus jest, (2x)    A D 
W kościele (2x)     D e On czeka mnie!     A D
https://www.youtube.com/watch?v=mTHYO8BxyDU

9. Uczymy się rymowanki:
Kościół często odwiedzamy, bo w nim Boga spotykamy.

10. Praca z podręcznikiem ( kat.14) lub kartą pracy.

11. Modlitwa spontaniczna dziecka.
 Dobry Bóg czeka na nas w kościele. Czeka na naszą modlitwę w Jego domu. 
– Co możemy powiedzieć Bogu?
Modlitwę kończymy poznaną piosenką 

https://www.youtube.com/watch?v=mTHYO8BxyDU



