
Temat. Niedziela to dzień święty.

1. Przywitanie „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”

2. Modlitwa  do Anioła Stróża.
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. Przypomnienie rymowanki
W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o niezwykłym domu – domu Boga. – pamiętacie rymowankę  
Co niedzielę dzwon nas woła na Mszę Świętą do kościoła. 

4. Rozmowa o dniach tygodnia
– Co to jest?

Kalendarz podzielony 
jest na miesiące i dni 
tygodnia. 
– Czy potraficie 
wymienić dni 
tygodnia?
W kalendarzu 
większość dni jest 
zaznaczona kolorem 
czarnym. 
– Dlaczego niedziela 
ma inny kolor?
– Co odróżnia 
niedzielę od innych 
dni?

5. Praca z ilustracjami
– Co przedstawiają te ilustracje?



– Kto z was był już z rodzicami w kościele?
– Z kim możemy się spotkać w kościele?

6. Opowiadanie

 Niedzielna Msza Święta 
Karol skończył odrabiać lekcje, spakował książki i pomyślał: „Dobrze, że jutro niedziela. 

Odpocznę sobie trochę od nauki i dłużej pośpię”. 
W niedzielny poranek Julkę i Karola obudziło radosne bicie dzwonów na kościelnej wieży, 

a z kuchni mama wołała: 
– Dzieci, wstawajcie, bo już późno! Chyba nie zamierzacie spędzić całej niedzieli 

w łóżkach? 
Tata dodał: 

– Zaraz po śniadaniu idziemy do kościoła, a później pojedziemy do dziadka i babci. Chyba 
nie zapomnieliście, że zaprosili nas na obiad? 

– Hura! – cieszyła się Julka. – Uwielbiam jeździć do dziadków. 
Dzieci szybko się umyły i ubrały. Julka włożyła nową sukienkę, a Karol ulubione, codzienne

dżinsy. Gdy mama zobaczyła Karola, powiedziała: 
– Nie możesz iść do kościoła w tych przybrudzonych spodniach. Uprasowałam ci wczoraj 

nowe, czyste. 
Wkrótce cała rodzina była już w kościele. Dzieci podeszły przed ołtarz, aby lepiej widzieć 

księdza i być blisko innych dzieci. Po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego ksiądz podchodził 
zawsze do dzieci i rozmawiał z nimi. Julka i Karol bardzo lubili jego zagadki i pytania. Stojąc 
blisko ołtarza tak jak inne dzieci, mogli razem z nimi udzielać księdzu odpowiedzi i wspólnie 
śpiewać. 

Po Mszy św. wszyscy pojechali na świąteczny obiad do dziadków. Czas upłynął im tam 
bardzo przyjemnie. Potem całą rodziną poszli na wspólny spacer do lasu. Julka znalazła nawet kilka
jadalnych grzybów. Gdy wrócili do domu pełni wrażeń, Julka pomyślała: „Szkoda, że ten dzień był 
taki krótki”.

7. Pytania do opowiadania:
– Dlaczego Karol się cieszył, że będzie niedziela?
– Dokąd cała rodzina Julki miała się wybrać w niedzielę?
– Jak ubrały się dzieci do kościoła?
– Co ludzie robią w czasie Mszy św.?
– Kto rozmawiał z dziećmi podczas Mszy?
– Gdzie Julka i Karol pojechali z rodzicami po Mszy?

Niedziela to bardzo ważny dzień dla każdej rodziny, bo jest to radosny czas spotkania z 
Bogiem i z najbliższymi, którzy nas kochają. 

8. Fragment ewangelii
 Oto przygotowałem moją ucztę; […] wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! (Mt 22,4) 

Uczta, na którą zaprasza nas Jezus, to Msza św.

9. Krótki film o kościele i Mszy św.
https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc

10. Nauka piosenki  „Jezus o poranku”.
https://www.youtube.com/watch?v=1soMM96Kj0Y

https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc
https://www.youtube.com/watch?v=1soMM96Kj0Y


1. Jezus, Jezus, Jezus o poranku,       E  A
  Jezus i w południe,          E    
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok.    E  fis  H7  E 
2. Kochaj Go, kochaj Go,
kochaj o poranku…  

Przypomnijcie sobie i pokażcie, jak należy się zachować, gdy widzicie kościół.

11. Praca z podręcznikiem lub obrazkiem
Pomóż księdzu wybrać strój na niedzielną Mszę Świętą. Skreśl niepotrzebne ubrania. Wytnij części 
stroju ze stron z wycinankami i naklej je na postaci księdza w odpowiedniej kolejności. 



12. Praca z podręcznikiem lub obrazkiem
Obejrzyj, jak rodziny Julki i Kacpra świętują niedzielę. Pokoloruj obrazki. Wklej naklejkę 
przedstawiającą niedzielny obiad.

13. Nauka rymowanki
Do kościoła dziś idziemy, tam się z Bogiem spotkać chcemy.

14. Modlitwa „Ojcze nasz”




