
Temat. Zesłanie Ducha Świętego.

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

2. Modlitwa - znak krzyża
 „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.” 
Amen 

3. Wprowadzenie w temat – trudne doświadczenie rozstania

Czasem jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy chorzy, zmęczeni, gdy coś nam 
zginie lub coś się nie uda. Jest nam również smutno, gdy musimy się rozstać z kimś, kogo lubimy.  
Kiedy kończy się weekend i rodzice nie mogą spędzać z wami tyle czasu albo kiedy mama lub tata 
wyjeżdżają i nie ma ich przez kilka dni. 
– Jak się wtedy czujecie?
– Co wtedy robią wasi bliscy?
 Dzisiaj dowiecie się o tym, jak Jezus pocieszył swoich przyjaciół.

4. Praca z ilustracjami
       Zmartwychwstały Jezus wychodzący z grobu 

– Co widzicie na obrazku ?

Zmartwychwstały Jezus jeszcze 
przez 40 dni ukazywał się 
uczniom 
Jezus miał przyjaciół, którymi 
byli Jego uczniowie. Oni cieszyli
się z każdego spotkania z 
Jezusem. Pewnego dnia Jezus 
powiedział im, że musi wrócić do
swego kochanego Ojca w niebie. 
Uczniowie zasmucili się, 
ponieważ było im dobrze z 
Jezusem. 



5. Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha świętego
Po 40 dniach ukazywania się uczniom Jezus wstąpił do nieba.

 

 

 Uczniowie Jezusa oczekiwali na spełnienie Jego 
obietnicy. Jezus obiecał, że gdy Jego nie będzie już wśród 
nich, pośle im Ducha Świętego, który będzie im pomagał. 
Posłuchajmy, co wydarzyło się pewnego dnia. 

6. Fragment Pisma świętego  Dz 2,1-4a: 
Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym.

   
  

7. Pytania do tekstu biblijnego:
- Co się wydarzyło, gdy uczniowie przebywali razem?
 – Co zobaczyli uczniowie nad swoimi głowami? 
– Kto ich napełnił swoją obecnością?

8. Wyjaśnienie, kim jest Duch święty
Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża, wypowiadając jednocześnie słowa: 
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 



Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg Ojciec, jest Bogiem. 
Od chwili chrztu św. mieszka w każdym z nas. 

9. Symbole Ducha świętego – ogień
Jeśli jest możliwość (opuszczamy rolety)  tworząc w pokoju półmrok . 
Następnie wyjaśniamy: Kiedy jest tak szaro, ludzie nie widzą wszystkiego dokładnie, nie widzą 
rzeczy takimi, jakie są naprawdę, i często chodzą smutni – tak jak apostołowie, kiedy odszedł od 
nich Jezus. W sercach i umysłach uczniów zapanował właśnie taki półmrok. Byli smutni, ale Jezus 
obiecał im, że nie zostawi ich samych, lecz pośle im Ducha Świętego.

 Duch Święty – Trzecia Osoba Boża – jest Duchem, a więc nie możemy Go zobaczyć, bo 
Ducha nie widać. Gdy Duch Święty przyszedł do uczniów, ukazał się jako płomyki ognia. (jeśli jest
możliwość zapalamy świecę)
 Płomyki spoczęły na wszystkich uczniach Jezusa. (Popatrzmy jeszcze raz na  ilustrację.) 
Również każdy z nas otrzymał taki płomień – podczas chrztu tato lub chrzestny zapalili świecę, 
symbol wiary i Bożej obecności w nas. 

10. Praca z podręcznikiem lub kartą pracy.



 

11, Pieśń  „Duchu Święty, przyjdź” 
                   Duchu Święty, przyjdź. /x4 
                   Niech wiara zagości, nadzieja zagości,  / 
                   niech miłość zagości w nas.     /x2
                  https://www.youtube.com/watch?v=GMJu6hLDb1U

12. Symbole Ducha świętego – gołębica
(praca z podręcznikiem lub kartą pracy) 
Duch Święty przedstawiany jest także jako gołębica. 
Dziecko wykonuje polecenie pod obrazkiem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMJu6hLDb1U


13.Zabawa – drama „Pocieszanie”
Zadaniem dziecka będzie odgrywanie roli ludzi potrzebujących pocieszenia, np.: 

– płaczące dziecko, które nie ma się z kim bawić;
– zmęczona mama, która musi jeszcze pozmywać naczynia;
– kolega, który zgubił ulubioną zabawkę;

– koleżanka, która nie umie zawiązać buta; 
– smutne dziecko, które nie zabrało drugiego śniadania. 

Następnie  dziecko pokazuje za pomocą gestów i słów, jak można pocieszyć każdą z tych 
osób.

14. Nauka rymowanki
Jezus posyła Ducha Świętego, on jest pomocą dla każdego.

15. Modlitwa   poznaną  pieśnią „Duchu Święty, przyjdź”.


