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Drodzy Katecheci dzieci w wieku przedszkolnym

Wychowanie religijne kilkulatków jest ściśle zespolone z wychowaniem ogólnym i procesem humani-
zacji, na co również wskazuje w numerze 178 Dyrektorium ogólne o katechizacji: „Wczesne i późniejsze 
dzieciństwo, rozumiane i traktowane zgodnie ze swoimi cechami charakterystycznymi, stanowią czas 
pierwszej socjalizacji oraz wychowania ludzkiego i chrześcijańskiego w rodzinie, szkole i Kościele,  
a więc powinny być rozumiane jako decydujące chwile dla przyszłości wiary”. W tym znaczeniu kate-
cheza dzieci w wieku przedszkolnym winna respektować ludzkie wartości i rozwijać je poprzez procesy 
socjalizacji oraz wychowania ogólnego i religijnego.

U podstaw katechezy przedszkolnej znajduje się również proces chrześcijańskiego wtajemniczenia 
zapoczątkowany w sakramencie chrztu. Najpierw potrzebne jest prowadzenie do osobowego kontaktu 
z Bogiem, zainicjowanego w domu rodzinnym. Najlepiej jest, gdy Katecheci i Rodzice ukazują Boga 
w oparciu o prawdy wiary, Pismo Święte i własne doświadczenia. Decydującym kryterium w procesie 
przekazywania wiary jest wiarygodność. Wskazane jest odwoływanie się do konkretnych doświadczeń 
dzieci i ich prosta interpretacja. Dobrze byłoby, gdyby Katecheci i Rodzice sięgali do opowiadań i tek-
stów biblijnych, które są im bliskie i wraz z dziećmi odkrywali Boga takim, jakim jest i jaki objawia się 
człowiekowi. Zainicjowane wtajemniczenie chrześcijańskie domaga się dopełnienia poprzez formację 
modlitewną, liturgiczną, sakramentalną, moralną i wychowanie do życia we wspólnocie.

W katechezie dzieci przedszkolnych nieco mniejsze znaczenie ma funkcja nauczania, która bardziej 
niż na przekazie wiadomości religijnych koncentruje się na interpretacji doświadczeń małego dziecka. 
Nowe treści religijne powinny być włączone w naturalny proces przeżywania, refleksji i poszukiwania
odpowiedzi na pytania o otaczającym świecie, ludziach i Bogu. Bardzo cenne jest wspólne odkrywanie 
i przeżywanie prawdy.

W układzie treści w nauczaniu religii dzieci w wieku przedszkolnym przyjęto zagadnienie: „W ra-
dości dzieci Bożych”, kładąc nacisk na radosne wprowadzanie dziecka w życie religijne. Zastosowano 
podział na trzy grupy wiekowe – czterolatków: „Bóg kocha dzieci”, pięciolatków: „Jestem dzieckiem 
Bożym” i sześciolatków: „Kocham dobrego Boga”. Zasada integralności treści na poziomie naucza-
nia religii dzieci pięcioletnich została zachowana poprzez zaprezentowanie następujących modułów: 
I. Bóg – świat – wspólnota; II. Modlitwa – Kościół – niebo; III. Jezus – rodzina – miłość; IV. Ja – mój 
dom – radości i smutki; V. Życie – wiara – matka.

Treści orędzia przekazywane w toku procesów katechetycznych powiązane są z wyznaczonymi celami. 
Nadrzędnym celem katechezy przedszkolnej jest doprowadzenie dziecka do autentycznego spotkania 
z Bogiem uwzględniając jego specyficzne cechy rozwoju fizycznego, psychicznego i religijnego.

W przedszkolu dziecko zdobywa duże bogactwo doświadczeń, które w wychowaniu religijnym należy 
przyjąć i rozwijać. Kilkulatek poprzez swoją aktywność i jej religijną interpretację ma szansę odkrycia 
niewidzialnej rzeczywistości. Może to nastąpić poprzez dostrzeżenie Boga w otaczającym świecie, w ży-
ciowych doświadczeniach, wydarzeniach i poprzez słuchanie orędzia Bożego zwróconego do człowieka. 
Chodzi tu przede wszystkim o rozbudzenie wiary, o pogłębienie jej, o zdobycie zdolności rozpoznawania 
śladów Boga w otaczającej rzeczywistości, rozumienia znaków i symboli, a także umiejętności słuchania 
drugiego człowieka, odkrywania jego potrzeb i współdziałania z nim.

Przyjęto, że każda jednostka posiada ogólne cele katechetyczne (ukierunkowujące proces wychowania 
i nauczania) oraz cele szczegółowe, które pozwalają doprecyzować, na ile wspólnie z dziećmi zrealizowano 
cele katechezy. Ze względu na trudność dokładnej oceny osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym nie 
zastosowano celów operacyjnych.

Każda jednostka metodyczna jest przygotowana na około 25–30 minut zajęć i zawiera trzy główne 
części: wprowadzenie, aktywizację i zakończenie. W zależności od celów i treści jednostki poszczególne 
części składają się z kilku elementów. Katechezy zostały tak opracowane, aby Katecheta uwzględniając 
możliwości katechizowanych, własne i bazy dydaktycznej, mógł wybrać albo modyfikować niektóre
elementy. Aby to ułatwić w każdej jednostce znajduje się „Kącik katechety”, a na ostatnich stronach 
przewodnika metodycznego został umieszczony wykaz proponowanej literatury na temat dzieci  
w wieku przedszkolnym, publikacje pomocne w przygotowaniu się do nauczania religii w przedszkolu  
i tworzeniu warsztatu katechetycznego oraz propozycje publikacji Wydawnictwa „Jedność” przydatnych 
w pracy z dziećmi przedszkolnymi.
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Serdecznie zachęcamy do stałej współpracy z nauczycielami przedszkolaka, co umożliwi lepszą pracę  
z dziećmi oraz synchronizację i ubogacenie przekazywanych treści. Warto również na początku roku szkol-
nego zorganizować spotkanie z Rodzicami, aby zaprosić ich do współpracy w katechizacji, wyjaśnić zasady 
pomocy dzieciom w korzystaniu z podręcznika ucznia, a szczególnie zachęcić do czytania dzieciom tekstów 
biblijnych i rozmowy na ich temat. Każda jednostka zawiera przynajmniej jeden werset biblijny łączący się 
z omawianym tematem, który wskazuje na większy fragment Pisma Świętego do przeczytania dzie-
ciom. W podręczniku ucznia przy każdej katechezie zamieszczone zostały „ikonki”, oznaczające 
czynność, jaką dziecko ma wykonać na katechezie (lub w domu). Znaczenia tych symboli wyjaśniono 
na 6 stronie podręcznika ucznia. Na ostatnich stronach podręcznika ucznia znajdują się wycinan-
ki, które dziecko ma wkleić w miejscach oznaczonych „ikonkami”, natomiast w środku są wpięte 
dodatkowe stronice z kolorowymi naklejkami, które zostaną umieszczone na stronach wskazanych 
przez właściwą „ikonkę”.

Starano się, aby dzieci podczas katechezy były bardzo aktywne, dlatego istotną rolę odgrywają me-
tody aktywizujące. Zastosowano m. in. metody integracji, plastyczne, muzyczne, dyskusyjne, dramowe, 
teatralne, gry i zabawy dydaktyczne, a także proste metody biblijne i liturgiczne. Propozycje innych 
metod i zasady prawidłowego zastosowania metod aktywizujących w pracy z dziećmi pięcioletnimi 
można odnaleźć w proponowanej literaturze zamieszczonej na końcu przewodnika metodycznego. 
Wiele propozycji aktywnej pracy dziecka zawiera również podręcznik ucznia. Pragnąc zafascynować 
dzieci Bogiem i osiągnąć ich większe zaangażowanie w katechezie zastosowano pacynkę Kasi, głów-
nej bohaterki całego podręcznika ucznia, co umożliwia dziecku większą identyfikację z bohaterem 
i wzmacnia proces naśladownictwa. Ponieważ niektóre scenki zakładają dialog między Kasią a innymi 
członkami jej rodziny, Katecheta może wejść w rolę np. mamy lub babci (jeżeli jest kobietą) albo taty 
lub dziadka (jeżeli jest mężczyzną).

Ufamy, że zaproponowany przewodnik metodyczny i podręcznik ucznia pomoże Wam, Drodzy 
Katecheci w owocnym prowadzeniu pięciolatków do spotkania z dobrym Bogiem, a także zainspiruje 
do dalszych poszukiwań, pogłębiania wiedzy i rozwoju własnej twórczości katechetycznej. Życzymy 
radosnej, owocnej i błogosławionej pracy.

Redaktorzy
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1. Z RADOŚCIĄ POZNAJEMY SIĘ NAWZAJEM

Ogólne cele katechetyczne
 Integracja grupy.
 Stworzenie klimatu otwartości i serdeczności.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko: 
– rozpoznaje osoby ze swojej grupy równieśniczej
– pamięta imiona swoich kolegów i koleżanek
– określi swoje zainteresowania.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi przedstawić się
– potrafi bawić się z rówieśnikami.

Postawy
Dziecko:
– bierze udział w grach i zabawach
– odpowiada na pytania katechety.

Metody i techniki: integracyjne (zabawa w zapamiętywanie imion, zabawa z piłką), opowiadanie, 
rozmowa.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, tekst opowiadania o Kasi, piłka, cukierki.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci bardzo serdecznie, rozmawia z każdym dzieckiem, przedstawia się i pyta o imię każde dziecko. 
Nawiązanie kontaktu z dzieckiem może stanowić kilka pierwszych minut katechezy.

II. AKTYWIZACJA

1. Ćwiczenia integracyjne
1.1. Przezwyciężanie nieśmiałości dzieci i nawiązanie pierwszych kontaktów w grupie

Dzieci stoją w kręgu, K. podaje swoje imię, a wszystkie dzieci je powtarzają. Pierwsze dziecko stojące po 
prawej stronie K. mówi swoje imię, a wszystkie dzieci je powtarzają w takiej formie, jak zostało ono wypo-
wiedziane, aż do przedstawienia się ostatniego dziecka.

1.2. Zabawa z piłką

Dzieci stoją w kręgu. K. mówi swoje imię i rzuca piłkę do wybranego dziecka. Dziecko, które złapało piłkę, 
wypowiada swoje imię i odrzuca piłkę do następnego dziecka wywołując jego imię. K. troszczy się o to, aby 
każde dziecko zostało włączone w zabawę. Na koniec zabawy grupa może być nagrodzona cukierkami.

2. Rozmowa z dziećmi
K. zwraca się do dzieci:

Cieszę się, że was widzę, że mogę z wami porozmawiać i uśmiechać się do was. Cieszę się, że po-
wiedzieliście mi swoje imiona. Każdy człowiek ma swoje imię. Na nasze spotkanie będzie przychodzić 
jeszcze jedna dziewczynka, która chce się nam przedstawić i powiedzieć swoje imię.
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K. prezentuje pacynkę Kasi i okładkę podręcznika dziecka.
Ta dziewczynka uśmiecha się do nas i jest naszą koleżanką. Ma na imię Kasia i będzie nam opo-

wiadać o swoich przygodach. Proszę, powiedzcie, jak ona ma na imię?
Dzieci odpowiadają.

3. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi (lub ilustracją Kasi z okładki podręcznika dziecka), opowiada jej hi-
storię:

Mam pięć lat. Mieszkam z mamą, tatą i starszym bratem Piotrkiem w małym domu. Często 
odwiedza nas babcia Marysia i dziadek Józek. Bardzo kocham swoją rodzinę. Dzisiaj rano mama 
obudziła mnie, żebym po raz pierwszy wybrała się do przedszkola. Powiedziała do mnie:

– Moja kochana córeczko, musisz iść do przedszkola, żeby nauczyć się wielu rzeczy.
– Och, mamo, ale ja już umiem tyle rzeczy! Umiem biegać, skakać, liczyć do pięciu i ubierać 

moją lalkę, Zuzię.
– To dobrze, że to wszystko potrafisz, Kasiu, lecz na tym jeszcze nie koniec.
Wcale nie byłam o tym przekonana, ale posłuchałam mamy i grzecznie ubrałam się. Kiedy przy-

szłyśmy do przedszkola, wszystko wydało mi się tu obce. Niektóre dzieci płakały, a inne cieszyły 
się i uśmiechały się przyjaźnie. W sali przedszkolnej zobaczyłam moją koleżankę, Anię, z którą się 
często bawiłam, i już nie byłam samotna. Kiedy rozejrzałam się dookoła, zobaczyłam mnóstwo za-
bawek. A za chwilę weszła pani. Uśmiechnęła się, przywitała z dziećmi, a potem już wszyscy grali  
w berka. Wkrótce poznałam wiele nowych koleżanek i kolegów.

4. Rozmowa na temat opowiadania
– Z kim mieszka Kasia?
– Kto często odwiedza Kasię w domu?
– Dokąd wybierała się Kasia dzisiaj rano?
– Jak czuła się Kasia, gdy przyszła do przedszkola?
– Kogo spotkała Kasia w przedszkolu?
– A kogo wy spotkałyście dzisiaj w przedszkolu?

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. proponuje krótką rymowankę do zapamiętania:

Dziś poznaję osób wiele, to są moi przyjaciele.

K. rozdaje dzieciom podręczniki, omawia sposób korzystania z nich i poleca wykonać zadanie z katechezy 
nr 1.

2. Modlitwa
Dzieci stoją w kręgu i powtarzają za K. słowa modlitwy:

– Dobry Boże, cieszymy się, że jesteś z nami.
– Dobry Boże, dziękujemy Ci za nowych przyjaciół.
– Dobry Boże, chcemy się z Tobą spotykać.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje 

patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idź 
nią!», gdybyś zboczył na prawo lub na lewo”.
    (Iz 30,20-21) 

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.
       (Mt 28,19)

2. Okruch mądrości
„Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. 

Potem Bóg znów wskaże ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz: 
«Bóg prowadził mnie według mądrego planu drogą wiodącą do wspaniałego celu»”.
          (M. Basilea Schlink)

3. Wiersz
Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze,
Nie znajdując, myślałem, żem szedł drogą kłamną;
I spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze,
Bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną.
Wędrowałem dzień cały pod cienia ciężarem,
W chłodziem południe minął, by oto u końca
Płonąć Tobą, o zmierzchu mym, czerwonym żarem
Jako wieczorna rzeka o zachodzie słońca.

            (Leopold Staff)

4. Warto przeczytać
T. Böhner, Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów, Kielce 2002.
I. Flemming, Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy, Kielce 1999.
J. Griesbeck, Poznajemy się w zabawie, Kielce 2006.
J. Halbig, R. Wehnert, Bawimy się wszyscy cz. 1. Pierwszy kontakt i komunikacja w zabawie, Kielce 

2000.
W. Hoffsümmer, Bóg i dziecięcy świat. Wychowanie religijne dzieci w wieku przedszkolnym i w szkole 

podstawowej, Kielce 2000. 
L. von Keyserlingk, Opowieści o przyjaźni, Kielce 2001.
Z. Trzaskowski, Na imię mam miłość, Kielce 1997.
www.katecheza.kielce.opoka.org.pl
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2. CHCĘ ODPOWIEDZIEĆ NA MIŁOŚĆ BOŻĄ 

Ogólne cele katechetyczne
 Pogłębienie poznania prawdy, że Bóg jest miłością.
 Kształtowanie postawy zaufania i miłości do Boga.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie prawdę, że Bóg jest miłością
– rozumie, że z Bogiem można rozmawiać.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi własnymi słowami wyrazić miłość do Boga
– potrafi zaśpiewać piosenkę „Bóg kocha mnie” i pokazać odpowiednie gesty.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę miłości i ufności względem Boga
– chętnie śpiewa dla Boga, wykonując odpowiednie gesty.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, zabawa z kocem, układanie serc z puzzli, piosenka z gestami. 

Środki dydaktyczne: tekst piosenki z gestami (na planszy), serca-niespodzianki z imionami dzieci, koc 
lub prześcieradło, puzzle – „serca”.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci: przypomina, w jakim celu się gromadzą. 
Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Razem z nami jest dobry i wspaniały Bóg.
Za to, że Bóg jest taki dobry, będziemy Go wszyscy chwalić. Ja teraz powiem: „Chwalmy Boga”,  

a wy odpowiecie: „Bo jest dobry”. To będzie nasze pozdrowienie i powitanie dobrego Boga. Prze-
ćwiczmy je.

Chwalmy Boga.
Dzieci odpowiadają:

Bo jest dobry.

Przychodzimy tutaj, aby lepiej poznawać dobrego Boga i modlić do Niego. Aby łatwiej rozmawiać 
z kochającym Bogiem, potrzebujemy lepiej poznać się wzajemnie. Mam dla was specjalną niespo-
dziankę.

II. AKTYWIZACJA

1. Ćwiczenia integracyjne
1.1. Ćwiczenie z sercem

Przygotowałem serca, na których wypisane są wasze imiona. 
K. odczytuje kolejne imiona, przypinając każde serce odpowiedniemu dziecku.
Można zadawać grupie pytania, aby pomóc w przypomnieniu imion, np. Kto w naszej grupie ma na imię 
Marek?

1.2. Zabawa – rozpoznawanie schowanego dziecka

W grupie, która zna się nieco lepiej, można zaproponować zabawę.
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K. ustawia dzieci w kręgu i prosi, żeby zamknęły oczy. Następnie wybiera jedno, które wchodzi do środka  
i zostaje nakryte kocem lub prześcieradłem (dziecko może kucnąć) lub pomaga dziecku schować się w sali 
przedszkolnej. Reszta dzieci ma rozpoznać, kogo nie ma w kręgu. Gdy jest to zbyt wielka trudność, mogą 
schowanemu dziecku zadawać pytania.

2. Rozmowa z dziećmi
Otrzymaliście dziś ode mnie czerwone serca, ponieważ bardzo was lubię. Serce jest zawsze znakiem 

miłości. Jeśli kogoś kochamy, to możemy mu dać swoje serce. 

– Kogo bardzo kochacie?

– Komu chcielibyście dać swoje serce?

– Dlaczego tym, a nie innym osobom?

Bóg kocha każde dziecko. Bóg kocha ……………. (trzeba wymienić imiona wszystkich dzieci). To 
dzięki Niemu mamy mamę i tatę. On jest zawsze przy nas, nawet gdy oni są w pracy. Zawsze też mo-
żemy z Nim porozmawiać. Nawet jeżeli Go nie widzimy, to On nas widzi i słyszy. Cieszy Go, kiedy  
z Nim się spotykamy.

Bóg jest zawsze z nami. Dobry Bóg jest z nami w rodzinie, w kościele, w przedszkolu, w każdym 
miejscu. Podziękujmy dobremu Bogu za to, że nas kocha.

3. Modlitwa
Dzieci stają w kręgu i powtarzają za K. słowa modlitwy:

Dobry Boże, cieszę się, że mam rodziców.
Dobry Boże, dziękuję za to, że mnie kochasz.

4. Piosenka z gestami
K. podkreśla fakt, że Bóg kocha wszystkie dzieci, i rozpoczyna naukę piosenki „Bóg kocha mnie”.
    
      D   h     G   A
      Bóg kocha mnie takiego, jaki jestem,
      D   h     G   A
      raduje się każdym moim gestem.
      D   h     G   A
      Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. 

GESTY DO PIOSENKI

 
 
 
 

    BÓG        KOCHA          MNIE
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TAKIEGO, JAKI JESTEM

 
 

 

  RADUJE SIĘ      KAŻDYM MOIM GESTEM     ALLELUJA
 
 
 

BOŻA RADOŚĆ MNIE ROZPIERA

5. Ćwiczenie z puzzlami
K. poleca wykonać zadanie z podręcznika.

Ułóż serce z kawałków puzzli.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. prosi grupę o powtórzenie rymowanki:

Boga kochać chcę, On ukochał mnie.

2. Praca domowa
Serce-niespodzianka.
K. prosi, żeby dzieci obdarowały otrzymanym dzisiaj sercem kogoś, kogo kochają (gdyby chciały obdarować 
więcej niż jedną osobę, K. powinien przygotować wcześniej zapas dodatkowych serc).
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością”.

    (1 J 4,7-8)

2. Okruch mądrości
„Od chwili gdy poznałem,
że Bóg jest, nie mogę Go nie kochać”.

   (Karol de Foucauld)

3. Wiersz
Zaznałem już na ziemi wszystkich Twych miłości,
Nawet ciało Twe w Hostii świętej kosztowałem –
Nieskończoność zamknąłeś biednym moim ciałem 
I wyrywasz się teraz z ludzkiej skończoności.

       (Stefan Napierski)

4. Warto przeczytać
W. Hoffsümmer, Opowiadania o stworzeniu, Bogu i Jezusie. 100 katechez dla dzieci w wieku przed-

szkolnym, Kielce 2000.
M. Quoist, Rozmowy o miłości, Warszawa 1991.
S. Schopf, Co dzieje się każdego dnia. Gry i zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, Kielce 2003.
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3. DOBRY BÓG Z MIŁOŚCI DAŁ NAM ROŚLINY

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy o stwórczym działaniu Boga w świecie.
 Formowanie postawy zachwytu i wdzięczności za świat stworzony przez Boga.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie pojęcia „stwarzać” i „stworzenie”
– pamięta, że cały świat został stworzony przez Boga z miłości.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi dostrzec dobro w stworzonym przez Boga świecie
– potrafi wyrazić swój zachwyt nad pięknem stworzenia
– potrafi zaśpiewać piosenkę „Na początku Bóg stworzył…”

Postawy
Dziecko:
– cieszy się całym stworzonym przez Boga światem
– chętnie bierze udział w śpiewie wychwalającym Stwórcę.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, piosenka z gestami, sianie rzeżuchy, zabawa  
w naśladowanie wzrostu roślin.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, opowiadanie, ilustracje z obrazami roślin, kolorowe skrawki ma-
teriałów, zasuszone płatki kwiatów lub listki, klej, nożyczki, kolorowe kredki, plansza z tekstem 
piosenki, ilustracje do piosenki „Na początku Bóg stworzył”, spodek, lignina, nasiona rzeżuchy.

I. WPROWADZENIE

K. wita grupę, wymawiając imię każdego dziecka (może skorzystać z wcześniej przygotowanej listy, którą 
uroczyście przed dziećmi rozwija).

Teraz przywitajmy dobrego Boga, który jest z nami.
 Chwalmy Boga.
 Bo jest dobry.
Na dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiali o roślinach.
Idąc do przedszkola widzicie piękne jesienne drzewa.

– Może ktoś z was powie, jakiego koloru są liście na drzewach?

– Jakie znacie kwiaty?

– Jakie znacie drzewa?

– Skąd się wzięły na świecie kwiaty, krzewy, drzewa?
Kasia też się nad tym zastanawiała i poprosiła o pomoc babcię. Posłuchajcie.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K. z pacynką Kasi w ręku opowiada:
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Jak to dobrze, że są rośliny!

– Babciu, dziś wybraliśmy się na wycieczkę. Byłam z dziećmi w lesie. Widziałam dużo róż-
nych roślin. Tak się zastanawiam: skąd one się wzięły?

Babcia poprosiła, żebym usiadła jej na kolanach, a potem zaczęła tłumaczyć:
– Gdy zamkniesz oczy, Kasiu, zaraz wszystko staje się mrokiem, a gdy zasłonisz uszy, zaraz 

wszystko staje się ciszą.
Bardzo dawno temu, zanim jeszcze powstał świat, panował tylko mrok i cisza.
Nie było ludzi.
Nie było ptaków. 
Nie było zwierząt.
Aż pewnego razu Bóg rzekł:
„Niech stanie się światło! Niech stanie się dzień! Niech wzejdzie i rozbłyśnie słońce!”
I nastało światło.
Była to rzecz cudowna. Bóg zachował odrobinę mroku dla nocy. Stworzył księżyc i gwiazdy, 

żeby świeciły w ciemnościach.
Także i to było piękne.
Po czym Bóg rzekł:
„Niech powstanie niebo, ziemia i morze”.
I tak się stało.
Jednak świat nadal był jeszcze pusty i cichy.
Bóg rzekł: „Teraz potrzebne są rośliny”. I tak oto pojawiły się pierwsze zielone listki.
Po upływie krótkiego czasu wyrosły kwiaty, drzewa, wiele różnych warzyw i owoców.
– Teraz już wiem, że to dobry Bóg stworzył cały piękny świat – powiedziałam.
W tym momencie do pokoju wbiegł Piotrek z rękami pełnymi czerwonych jabłek, które 

zerwał w sadzie za domem. 
– Kasiu, może masz ochotę na jedno? – zapytał.
Z radością wbiłam swoje ząbki w pachnący owoc, myśląc sobie: „Jak to dobrze, że Bóg jest 

taki mądry i dobry! Ja tak bardzo lubię jabłka…”

2. Nowe pojęcie
K. wyjaśnia dzieciom, że „stwarzać” znaczy „zrobić coś z niczego”, ale potrafi to tylko Bóg.

– Czego dowiedziała się Kasia od babci?

– Które rośliny lubicie najbardziej?

3. Dzielenie i spożywanie owoców
K. może przynieść jabłka, gruszki, śliwki i poczęstować dzieci.

4. Piosenka
K. uczy grupę piosenki „Na początku Bóg stworzył…” 
              C

Na początku Bóg stworzył
              G

niebo, ziemię i słońce.
           F        C

Porozdzielał toń wód i sklepienia niebieskie,
           C        G

dał rośliny, zwierzęta i błyszczące planety.
              F     a

A potem był człowiek.
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Pierwszy dzień pracował – drugi dzień, / CG
trzeci dzień pracował – czwarty dzień,   / Fa
piąty dzień pracował – szósty dzień,   / CG
a siódmy – odpoczywał.       / Fa
Aby to usprawnić, K. może przygotować planszę z obrazkami ilustrującymi treść piosenki.

4. Praca plastyczna
K. prosi o wykonanie zadań z podręcznika.

5. Ćwiczenie przyrodnicze
K. kładzie na spodek ligninę i polewa ją wodą. Potem prosi, żeby każde dziecko położyło na niej po kilka 
nasionek rzeżuchy. Na kolejnych spotkaniach dzieci będą obserwować ich wzrost, a także opiekować się nimi 
(podlewanie). Kiedy rzeżucha urośnie, wszyscy będą mogli zbadać, jaki jest jej smak.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. prosi o powtórzenie rymowanki:

Cieszę się światem całym, choć jestem jeszcze mały.

2. Zabawa przygotowująca do modlitwy
K. ustawia dzieci w kręgu i prosi, żeby kucnęły. Ich zadaniem będzie podnosić się stopniowo do modlitwy, 
naśladując ciałem wzrost roślin.

3. Modlitwa
Gdy wszystkie dzieci staną już prosto, K. rozpoczyna modlitwę dziękczynną, zaś one mogą w niej uczestniczyć 
przez wymienianie nazw roślin, za które dziękują Bogu.

Dobry Boże, dziękuję Ci za jabłka.
Dobry Boże, dziękuję Ci za czerwone róże.

Uwaga: Po tym spotkaniu K. porozumiewa się z wychowawcą grupy w sprawie możliwie bliskiej wycieczki 
do ZOO lub do gospodarstwa rolnego, tak aby dzieci mogły poznać różne zwierzęta.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
Orzeźwia moją duszę”.                      

              (Ps 23,1-2)

2. Okruch mądrości
„Kwiat jest uśmiechem rośliny”.

        (Peter Hille)

„Z kwiatów powstaje ogród – ale nie płot”.
         (przysłowie niemieckie)
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3. Wiersz
Twoja radość będzie
niczym radość drzewa,
które rozdaje tysiące kwiatów
i tysiące owoców,
nie rozglądając się za podziękowaniem.

    (Phil Bosmans)

4. Warto przeczytać
B. Ferrero, Śpiew świerszcza polnego, Warszawa 1995.
A. Hielscher, Zabawy na postrzeganie w lesie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, Kielce 2003.
G. Preuschoff, Rok z dziećmi i z przyrodą. Jak słuchać, odczuwać, oglądać i podziwiać, Kielce 2000.
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4. DZIĘKUJEMY BOGU ZA ZWIERZĘTA

Ogólne cele katechetyczne
 Zrozumienie prawdy, że świat jest Bożym darem, powierzonym człowiekowi.
 Kształtowanie troski o Boże stworzenia.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie, że świat jest darem Boga
– pamięta, że Bóg powierzył ludziom troskę o świat 
– wie, że nie wolno niszczyć Bożych dzieł. 

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyrazić swój zachwyt nad światem w pracach plastycznych
– potrafi powiedzieć, dlaczego należy opiekować się zwierzętami.

Postawy
Dziecko:
– dziękuje Bogu za zwierzęta
– troszczy się o rośliny i zwierzęta, ponieważ są dziełem Bożym.

Metody i techniki: opowiadanie, rozmowa kierowana, zabawa w zwierzęta.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, plastelina, obrazki ze zwierzętami, np.: kot, pies, chomik, sikorka, 
sarna.

I. WPROWADZENIE

K. prosi, żeby dzieci zaśpiewały poznaną na ostatnim spotkaniu piosenkę o stworzeniu świata.
Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o zwierzętach.

Jeżeli grupa była na wycieczce w ZOO lub w gospodarstwie rolnym, K. pyta, jakie zwierzęta dzieci tam 
oglądały.

– Kto z was ma w domu jakieś zwierzę?

– Jakie zwierzęta są w waszych domach?

– Kto chciałby opowiedzieć o swoim zwierzęciu?
Można zadawać dzieciom dodatkowe pytania: jakie ma imię, co lubi robić, czym się żywi, jak trzeba się 
nim opiekować?

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
Na ostatnim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Bóg darował nam rośliny. Dziś chcemy podziękować 

Bogu za zwierzęta.
K. z pacynką Kasią w ręku opowiada:

Na ostatniej katechezie było bardzo wesoło. Siostra zakonna zabrała naszą grupę na spacer. 
Radośnie wędrowaliśmy po łące, a słońce zza chmury puszczało nam złote promienie. Gdy 
dotarliśmy nad rzekę, siostra rozłożyła na trawie duży koc, na którym wszyscy usiedliśmy.

– Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się wśród traw  
i drzew, przy cichym szumie wody w rzece – powiedziała do nas siostra. – Proszę was, aby-
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ście się dokładnie rozejrzeli i odnaleźli zwierzęta, które są wokół nas. Kto z was już jakieś 
zauważył?

– Ja! – krzyknął Janek – Na moim nosie właśnie siadła mucha.
– A na tym kwiatku siedzi piękny motyl – powiedziałam ucieszona i wszyscy zachwycali 

się jego kolorowymi skrzydłami.
Wtedy odezwała się Agnieszka:
– Proszę siostry, przez mostek idzie krowa z dzwonkiem na szyi.
Inne dzieci zauważyły jeszcze ptaka i zająca. Gdy wracaliśmy do przedszkola, zatrzymaliśmy 

się na mostku. Wtedy w rzece plusnęła ryba. Siostra powiedziała, że wszystkie zwierzęta są 
darem dobrego Boga dla ludzi. Za ten wspaniały dar podziękowaliśmy dobremu Bogu. W drodze 
powrotnej radośnie śpiewaliśmy piosenkę o tym, jak dobry Bóg pięknie stworzył cały świat.

Siostra poprosiła, abyśmy w domu narysowali obrazek z dzisiejszego spaceru.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Dokąd grupa Kasi wybrała się na katechezę?
– O co siostra poprosiła dzieci, gdy dotarli nad rzekę?
– Jakie zwierzęta zauważyły dzieci?

3. Zabawa w grupach
K. zaprasza dzieci do wspólnej zabawy.
K. dzieli grupę na 4 do 5 małych podgrup. Każdej z nich przydzielone zostanie jedno zwierzę. Zwierzęta 
powinny być tak dobrane, aby w dalszym przebiegu katechezy dzieci mogły powiedzieć, jakiej pielęgnacji 
one wymagają.
Potem każda podgrupa wspólne ulepi z plasteliny przydzielone jej zwierzę. Po zakończeniu tej pracy dzieci 
siadają, każde w swojej podgrupie. K. pokazuje dzieciom kolejno przygotowane wcześniej obrazki ze zwie-
rzętami, a dzieci naśladują ich głosy.
Po zaprezentowaniu się wszystkich podgrup, K. może poprosić dzieci o „zaśpiewanie” głosami przydzielo-
nych im zwierząt piosenki „Bóg kocha mnie”.

4. Rozmowa z dziećmi
K. prosi dzieci z poszczególnych naśladujących głosy zwierząt podgrup, żeby opowiedziały, jak należy się 
troszczyć o te zwierzęta.
Po wysłuchaniu dzieci K. podsumowuje:

Bóg powierzył nam opiekę nad światem, dlatego powinniśmy się troszczyć o wszystkie zwierzęta. One 
potrzebują naszej pomocy, szczególnie zimą, gdy nie mają co jeść. 

– Jak wy możecie pomagać zwierzętom podczas zimy?

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy rymowanki:

Ryba, ptak i pies, darem Bożym jest.

2. Praca z podręcznikiem
K. prosi grupę o wykonanie zadań z podręcznika oraz o przyniesienie na następne spotkanie małych  
lusterek.
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3. Modlitwa
K. kończy katechezę modlitwą dziękczynną za stworzony świat lub piosenką o stworzeniu.

Dobry Boże, dziękujemy Ci za zwierzęta.
Dzieci mogą podawać swoje wezwania do modlitwy, wymieniając różne zwierzęta, np.:

Dobry Boże, dziękujemy Ci za psa.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Wznoszę swe oczy ku górom:
skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże”.

          (Ps 121,1-3)

2. Okruch mądrości
„Gdy kocham świat, jaki jest – już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest 

moje serce”.
(John Robinson)

3. Wiersz
Kto Boga stworzył
uczeń zapytał 
ksiądz dał się zaskoczyć 
poczerwieniał nie wie

A Bóg 
chodzi po Tatrach w niebie
tak wszechmogący że nie stworzył siebie

         (ks. Jan Twardowski)

4. Warto przeczytać
C.B. de Gasztold, Modlitwy zwierząt, Poznań 1987.
R. Patermann, Zabawy w naturze, Kielce 1999.
H. Wilken, Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole pod-

stawowej, Kielce 2004.
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5. CZŁOWIEK NAJDOSKONALSZYM STWORZENIEM NA ZIEMI

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy o tym, że ludzie są stworzeni na obraz Boga.
 Kształtowanie postawy szacunku wobec życia i zdrowia.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– wie, że człowiek został stworzony przez Boga
– rozumie, że człowiek został stworzony na Boże podobieństwo 
– rozumie, że życie i zdrowie są darem Boga i trzeba się o nie troszczyć.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi dostrzec różnicę między człowiekiem a pozostałymi stworzeniami
– potrafi zaśpiewać piosenkę „Cieszę się, alleluja”, wykonując odpowiednie gesty
– potrafi wykonać autoportret.

Postawy
Dziecko:
– troszczy się o własne życie i zdrowie 
– dziękuje Bogu modlitwą za życie.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, praca plastyczna, modlitwa, zabawa z lu-
sterkiem.

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające niemowlęta w różnych sytuacjach (np.: w wózku, trzymane 
na rękach, podczas karmienia, zabawy) lusterka lub duże lustro, pacynka Kasi, tekst opowiadania, 
kartka papieru, plastelina lub farby.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci, rozpoczynając katechezę piosenką „Na początku Bóg stworzył…”.

– Kto to jest niemowlę?

– Kto z was widział kiedyś niemowlę?

– Co potrafi robić niemowlę?

– Czego takie małe dziecko jeszcze nie umie robić?
K. pokazuje obrazy przedstawiające niemowlę w różnych sytuacjach. Dzieci potem je komentują.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada historię z rodzinnego życia bohaterki:

Narodziny Oli

Dziś odebrała mnie z przedszkola babcia. Bardzo mnie to zdziwiło, więc od razu spy-
tałam:

– A co się stało z mamą?
Babcia wyjaśniła, że tatuś zawiózł mamę do szpitala, bo już wkrótce ma się urodzić dziecko, 

na które wszyscy od dawna czekali.
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Nazajutrz rano tata wrócił bardzo szczęśliwy i zaraz zawołał:
– Kasiu, Piotrusiu! Obudźcie się, muszę wam powiedzieć coś bardzo ważnego! Mama uro-

dziła wam nową siostrzyczkę! Będzie mieć na imię Ola.
– Jaka jest? Ile waży? Czy płacze? Czy się śmieje? Czy z mamą wszystko w porządku? – do-

pytywaliśmy się na przemian z Piotrkiem, nie dając tacie czasu na odpowiedź.
– Zaraz do niej pojedziemy – powiedział tata.
– Nie zapomnij prezentu, który przygotowałaś – przypomniał mi Piotrek.
Babcia pomogła mi się ubrać: tak ją te wieści poruszyły, że ręce jej drżały i nie mogła po-

zapinać guzików.
Piotrek, tata i ja wyszliśmy kupić kwiaty, żeby wręczyć je mamie.
A potem już szpital. Od razu poszliśmy do sali, gdzie leży mama. Wszyscy byliśmy bardzo 

przejęci. Mocno ją ucałowaliśmy i wręczyliśmy kwiaty. Potem podeszliśmy do siostrzyczki, 
żeby jej się lepiej przyjrzeć.

– Jaka ona jest ładna – powiedziałam, a po cichu pomyślałam sobie: „Czy ja też taka 
byłam?”

Wieczorem z tatą i Piotrkiem podziękowaliśmy Bogu modlitwą za Olę i za zdrowie 
mamy.

2. Rozmowa na temat opowiadania
K. pyta:

– Kim jest Ola?

– Komu podziękowały dzieci podczas modlitwy wieczornej?

– Za co dziękowały dzieci Bogu?

Kasia, Piotrek, Ola (można wymienić imiona dzieci w przedszkolu) istnieją, ponieważ dobry Bóg 
chciał, abyśmy mogli cieszyć się swoimi koleżankami, kolegami, siostrami, braćmi. Człowiek ma ciało, 
które można zobaczyć i dotknąć, ale różni się od innych stworzeń.

– Czym różni się człowiek od zwierząt?
Człowiek ma jednak takie umiejętności, których nie mają zwierzęta. Umie być dobry, przebaczać, 

kochać, modlić się, myśleć, ufać, wierzyć.

3. Praca plastyczna
K. prosi, żeby dzieci wyjęły przyniesione z domu lusterka. Przeglądając się w nich, mają wykonać w pod-
ręczniku (dowolną lub zaproponowaną przez K. techniką) swój autoportret.

4. Rozmowa z dziećmi
K. poleca następnie, żeby dzieci przypatrzyły się swoim pracom, i mówi:

Zobaczmy, jak wspaniale stworzył was Bóg! Jak wiele potrafimy już teraz robić.
Dzieci wymieniają czynności, których kiedyś nie umiały wykonać, a dziś nie sprawiają im one żadnego 
kłopotu. K. może też zapytać: 

– Kto z was powie, co potrafi robić?
– Które z tych czynności sprawiają radość innym?
– Przypomnijcie sobie i powiedzcie: co ważnego wydarzyło się w życiu Kasi?
– W jaki sposób Kasia będzie się troszczyć o swoją siostrzyczkę?
– Co wy możecie zrobić dla swojego rodzeństwa lub rodziców?
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5.  Zabawa w kręgu
Dzieci tworzą krąg. K. prosi, aby jedno z nich stanęło w środku. Zadaniem tego dziecka będzie wymówić 
swoje imię i pokazać całej grupie jakąś czynność czy gest lub zrobić ciekawą minę (gdyby miało ono 
trudność z wyborem czynności, K. może mu coś podpowiedzieć, np. jazdę samochodem, pranie, odkurza-
nie lub inne). Grupa natomiast ma powtórzyć imię dziecka i zaprezentowaną przez nie czynność. Zabawę 
można przedłużać, każdorazowo wymieniając środkowe dziecko w kręgu.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. prosi o powtórzenie rymowanki:

Bardzo cieszę się, że Bóg stworzył mnie.

2. Piosenka
K. prezentuje dzieciom piosenkę „Cieszę się, alleluja”.

Cieszę się, alleluja.      / D
Całym ciałem Panu chwałę 
oddawać chcę.       / AD
  Ręką prawą, ręką lewą,   / D
  nogą prawą, nogą prawą,
  nogą lewą też.      / AD

3. Modlitwa
K. prowadzi krótką modlitwę z podziękowaniem Bogu za zdrowie i życie.

Dziękujemy Ci, wspaniały Boże za to, że dałeś nam życie.
Dzieci powtarzają:

Dziękujemy Ci, wspaniały Boże.
Dziękujemy Ci, wspaniały Boże, za oczy.
Dziękujemy Ci, wspaniały Boże.

Można pozwolić dzieciom wymieniać różne części ciała, za które dziękują Bogu.

Uwaga: Na następne spotkanie dzieci powinny przynieść po trzy polskie znaczki pocztowe (lub K. sam je 
dla nich przygotuje).

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię 
i uczynili ją sobie poddaną»”.

(Rdz 1,27-28)

2. Okruch mądrości
„Wychowanie – to bycie z dzieckiem
w celu ofiarowania mu siebie, pozwalając,
aby ono było sobą”.

        (Jerzy Snopek)
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3. Wiersz
Człowiek niech będzie szlachetny,
pomocny bliźnim, dobry!
Bo tylko wtedy jest inny 
od wszelkich znanych nam istot.

           (Johann Wolfgang Goethe)

4. Warto przeczytać
H. Baum, Małe dzieci – duże uczucia. Dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje, Kielce 2002.
A. Erkert, Zabawy dla odreagowania agresji, Kielce 2006.
I. Kunz, Widzę to, czego ty nie widzisz. Zabawy rozwijające spostrzegawczość dla dzieci w wieku od 3 

lat, Kielce 2005.
W. Löscher, Jak to pachnie i smakuje? Zabawy rozwijające zmysły, Kielce 2002.
J. Twardowski, Patyki i patyczki, Warszawa 1987.
E. Wagner, Patrzeć – słyszeć – czuć. Zabawy rozwijające zmysły, Kielce 2002.
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6. BÓG KOCHA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Ogólne cele katechetyczne
 Zrozumienie prawdy, że Bóg kocha każdego człowieka.
 Formowanie postawy miłości i szacunku wobec innych.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie, że jest wyjątkowym dziełem Boga.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi okazywać szacunek wszystkim ludziom
– potrafi okazać dobroć biednym, niepełnosprawnym, chorym
– potrafi szanować tych, którzy się od niego różnią (płeć, kolor skóry, sprawność).

Postawy
Dziecko:
– chętnie pomaga słabszym, chorym i starszym
– bawi się zgodnie ze wszystkimi. 

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, praca z ilustracjami, śpiew z gestami, odgry-
wanie roli.

Środki dydaktyczne: obrazy przedstawiające ludzi o różnym kolorze skóry, znaczki pocztowe.

I. WPROWADZENIE

K. wita grupę, zachęcając do wspólnego przywitania dobrego Boga. 
Chwalmy Boga.

Dzieci odpowiadają:
Bo jest dobry.

K. nawiązuje z dziećmi rozmowę:
W naszej grupie przedszkolnej są dziewczynki i chłopcy. Powiedzcie, proszę: 

– Czym lubią się bawić dziewczynki?

– Czym bawią się chłopcy? 

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa wyjaśniająca
Mówiliśmy niedawno, że dobry Bóg chciał, abyśmy cieszyli się roślinami, zwierzętami. Dobry 

Bóg dał nam tyle wspaniałych kwiatów, drzew, ptaków, zwierząt. Kochający Bóg chciał także, abyśmy 
cieszyli się z narodzin siostry lub brata.

Dobry Bóg dał nam również wiele koleżanek i kolegów.

2. Praca z ilustracjami
K. prezentuje ilustracje przedstawiające ludzi (dzieci) o różnym kolorze skóry.

– Czym różnią się ci ludzie (te dzieci)?
Następnie, odwołując się do ilustracji w podręczniku, pyta:
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– Dlaczego jeden z chłopców siedzi na wózku?
Wśród nas żyją dzieci, które nie mogą chodzić do przedszkola z powodu różnych chorób. Są też 

takie, które albo nie mogą mówić, albo nic nie słyszą, albo nie widzą lub nie mogą biegać i skakać tak 
jak wy.

Dobry Bóg bardzo kocha te dzieci i chce, żebyśmy im pomagali i zapraszali je do zabaw, w których 
też chciałyby brać udział.

3. Ćwiczenia w grupach – drama
K. dzieli grupę na pięć mniejszych grup, przydzielając im do odegrania pięć poniższych scenek, przy czym 
dzieci mają pokazać, na co z ich strony oczekuje człowiek w trudnym położeniu (gdyby były z tym proble-
my, K. powinien doradzić sposób przedstawienia).

Grupa 1
Staruszka z laską wchodzi po schodach, niosąc ciężką siatkę z zakupami.

Grupa 2
Chłopiec spadł z roweru, przewrócił się i nie może wstać.

Grupa 3
Chora dziewczynka leży w łóżku.

Grupa 4
Małe dziecko płacze, bo nie potrafi zawiązać sobie sznurowadeł.

Grupa 5
Dziecko spoza grupy przygląda się na uboczu, jak inne razem się bawią.

4. Omówienie inscenizacji
Po zaprezentowaniu tych wszystkich inscenizacji K. omawia i podsumowuje pracę grup.

Bóg kocha każdego człowieka, także ludzi starszych, chorych, samotnych i chce, abyśmy im 
pomagali.

5. Praca z podręcznikiem
Dzieci wklejają przyniesione przez siebie lub przygotowane przez K. znaczki.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy rymowanki:

Chociaż się różnimy, razem się bawimy.

2. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę wstawienniczą za chorych, ubogich i potrzebujących.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

          (Mt 25,34b-36)

2. Okruch mądrości
„Trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole,
do którego każdy może podejść i wziąć dla siebie tyle, ile mu potrzeba”.

       (św. Albert Chmielowski)

3. Wiersz
Tak mało na świecie dobroci,
a tyle jej światu potrzeba…
Nią życie jak słońcem świeci,
nią ziemia się zbliża do nieba.

             (Lucjan Rydel)

4. Warto przeczytać
A. Frossard, Człowiek i jego pytania, Kielce 1994.
H. Helmchen-Menke, Bóg podarował nam świat. Nabożeństwa dla najmłodszych, Kielce 2005.
Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” z 5 marca 1995.
H. Krombholz, Radość z ruchu na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 8 

lat, Kielce 2002.
U. Steenberg, Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, Kielce 2003.
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7. W RODZINIE OBDARZAMY SIĘ MIŁOŚCIĄ

Ogólne cele katechetyczne
 Odkrywanie prawdy o Bożej obecności w rodzinie.
 Kształtowanie postawy miłości wobec rodziców i rodzeństwa.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie prawdę, że w rodzinie jest obecny Bóg
– rozumie, że przez miłość do rodziców i rodzeństwa okazuje się miłość Bogu.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, w jaki sposób może okazać miłość w rodzinie
– potrafi wskazać, jakie zachowania w rodzinie cieszą Boga.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę miłości i dobroci wobec członków rodziny
– pomaga rodzicom w codziennych obowiązkach. 

Metody i techniki: rozmowa kierowana, modlitwa spontaniczna, praca z ilustracjami, rysunek, recy-
tacja z gestami.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, tekst opowiadania o Kasi.

I. WPROWADZENIE

K. wita się z dziećmi:
Serdecznie witam was wszystkich na naszym dzisiejszym spotkaniu.
Przypomnijmy sobie piosenkę „Bóg kocha mnie takiego, jaki jestem”.

– O czym śpiewaliśmy w tej piosence?
 (o tym, że Bóg nas kocha; o tym, że kocha każdego człowieka, jaki jest)

Dobry Bóg kocha każdego z nas. On kocha wszystkich ludzi. Dał nam piękny świat, opiekuje 
się nami. Wszystko to robi, bo nas kocha. Dobry Bóg dba o nas i chce, żebyśmy i my dbali o siebie  
i o innych ludzi.

– Co to znaczy dbać o siebie?

– Co to znaczy dbać o innych?
Posłuchajmy opowiadania Kasi.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K. w imieniu Kasi, którą przedstawia pacynka, opowiada:

Kasia dba o swoją rodzinę

Dziś z przedszkola odebrali mnie babcia i dziadek, a następnie wszyscy razem poszliśmy do 
szkoły po Piotrka. Mama i tata byli w tym czasie z małą Olą w szpitalu na badaniach kontro-
lnych. Słyszałam, jak rano tatuś mówił do mamy, że trzeba dbać o swoją rodzinę. Przez cały 
dzień zastanawiałam się, co to może znaczyć. W końcu zapytałam babcię.
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– Babciu, co to znaczy dbać o rodzinę?
– Widzisz, kochanie – zamyśliła się babcia – to bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim tatuś 

i mamusia dbają o dzieci, czyli opiekują się nimi, ale i dzieci powinny być dla nich pomocne, 
np. sprzątać po sobie zabawki. Każdy członek rodziny powinien pomagać innym, żeby okazać 
im swoją miłość.

Odtąd wciąż byłam pod wrażeniem tego, że w rodzinie każdy powinien drugiemu pomagać. 
Porozmawiałam na ten temat z Piotrkiem i oboje postanowiliśmy zadbać o rodziców: po-
sprzątaliśmy ze starannością cały dom (ja pościerałam kurz, nawet ten z telewizora w pokoju,  
a Piotrek razem z dziadkiem odkurzył dywany i wycieraczkę przed drzwiami), odrobiliśmy 
swoje zadania domowe (więcej miał ich Piotrek, bo ja miałam tylko nazbierać trochę kaszta-
nów i liści na zajęcia plastyczne). 

W tym czasie babcia przygotowała obiad, żeby do przyjazdu rodziców wszystko było gotowe. 
Nie mogłam się doczekać, kiedy ujrzę mamę, tatę i siostrę.

Rodzice natychmiast po przybyciu zauważyli wspaniale wysprzątany dom, podziękowali 
nam i dziadkowi za tak wspaniałą pomoc, a babci za obiad i pyszne ciasto. 

Wieczorem powiedziałam do Piotrka:
– Fajne to dbanie o rodzinę. Jutro też spróbujemy o nią dbać.

2. Rozmowa na temat opowiadania
K. zadaje pytania:

– Co to jest rodzina?
 (to mama, tata i dzieci; to osoby, które razem mieszkają)

– W jaki sposób Kasia zrozumiała, co to znaczy dbać o rodzinę?
 (że należy sobie nawzajem pomagać)

– Co najbardziej ucieszyło rodziców po ich powrocie ze szpitala?
 (porządek, ciasto i obiad; to, że Kasia i Piotrek chcieli okazać swoją miłość do nich)

– W jaki sposób każde z was dba o swoją rodzinę?

– Co jeszcze możemy zrobić?

Bóg kocha każdego człowieka i chce, aby ludzie nawzajem też się kochali. Tę miłość ludzie okazują 
sobie poprzez to, że są dla siebie dobrzy. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w rodzinach. Rodzice z mi-
łości troszczą się o swoje dzieci, a one im pomagają. Babcia i dziadek też pomagają swoim dzieciom 
i wnukom.

3. Praca z podręcznikiem
K. poleca wykonać zadanie z podręcznika. 

4. Wiersz z gestami
Dziś nauczymy się wierszyka o pomocy w rodzinie.

K. może wymyślić do niego gesty (np. dach z rąk jako dom czy podanie ręki jako gest pomocy itd.).
Czy wiesz, że w domu moim
tak pięknym jest zwyczajem,
że wszyscy sobie zawsze
z radością pomagają?
Dobrze jest w domu moim!
Tu zawsze ktoś przy mnie stoi,
uśmiech drugiemu rozdaje,
modli się, i niech tak zostanie!
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III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
Powtórzmy teraz rymowankę:

My w rodzinie się kochamy, w sercach miłość Bożą mamy.

2. Modlitwa
Pamiętajcie o pomaganiu rodzicom, bo w ten sposób okazujecie miłość nie tylko im, lecz także 

Bogu.
Modlitwa za rodziny (spontaniczna, ale K. może ją rozpocząć), np.:

Dziękuję Ci, dobry Boże, za rodziców. 
Jak to dobrze, że oni troszczą się o nas.
My też chcemy im pomagać.
Dziękujemy Ci, dobry Boże, za…

Dzieci mogą wymieniać członków rodziny.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci, i tak postępujcie, abyście były zbawione. Albowiem Pan 

uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszcze-
nie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie 
z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto 
posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: jak panom służy tym, co go zrodzili. Czynem 
i słowem czcij ojca, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo. Albowiem błogosławieństwo ojca 
podpiera domy dzieci”.

(Syr 3,1-9a)

2. Okruch mądrości
„Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie 

godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. 
(…) Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród”. 

(Jan Paweł II)

3. Wiersz
Bym anielskimi umiał mówić słowy,
By się z słów moich rajskie wiły kwiatki,
Kiedy najdroższe polecam Ci głowy
Ojca i matki! (…)
O, chroń mnie, Panie, bym kiedy złym czynem
Miał ich zasmucić, zasępić im czoła!
O, spraw, niech czują, że dałeś im synem
Swego anioła!

      (Maria Konopnicka)

4. Warto przeczytać
J. Frey, Wszystko będzie dobrze. Pocieszające opowiadania dla dzieci, Kielce 2003.
S. Klimke, M. Meyer, Z Kacprem przez cały rok. 18 nowych przedstawień kukiełkowych dla dzieci  

w wieku od 3 do 8 lat, Kielce 2002.
J. Śledzianowski, Bogaty dar rodzicielstwa, Kielce 1993.
M. Wolf, Mamo, opowiedz mi bajkę!, Kielce 2003. 
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8. W MOJEJ RODZINIE PRZEBYWAMY I MODLIMY SIĘ RAZEM

Ogólne cele katechetyczne
 Wychowanie do uczestnictwa w życiu rodzinnym.
 Kształtowanie postawy modlitewnej dziecka.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie, że rodzina powinna razem przebywać, rozmawiać i modlić się.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi szczerze rozmawiać o swoich problemach rodzinnych
– potrafi modlić się z innymi.

Postawy
Dziecko:
– modli się za swoją rodzinę
– chętnie uczestniczy w codziennym życiu rodzinnym.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, modlitwa spontaniczna, praca z ilustracjami, rysunek.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, opowiadanie o Kasi i jej rodzinie, ilustracje z tematyką życia 
rodzinnego (np. wspólna modlitwa, czytanie książki, rodzina przy stole, rodzina w drodze do 
kościoła).

I. WPROWADZENIE

Serdecznie was witam na naszym dzisiejszym spotkaniu.
K., otwierając podręcznik dziecka na ostatnio omawianej katechezie, pyta:

– W jaki sposób Kasia dbała o swoją rodzinę?

– W jaki sposób wy pomagaliście swoim rodzicom od naszego ostatniego spotkania?
Dzieci wyliczają, co zrobiły dobrego.

Widzę, że wiele czasu pochłonęło wam pomaganie rodzicom.

– Dlaczego lubicie przebywać z rodzicami?
Posłuchajmy, co dalej działo się z Kasią i jej bliskimi.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., trzymając pacynkę Kasi, opowiada w jej imieniu:

Rodzina jedzie na wycieczkę

W niedzielę przy śniadaniu tata oznajmił:
– Dziś zaraz po Mszy zabieram was na małą wycieczkę.
– Hura, hura! – przekrzykiwaliśmy się z Piotrkiem.
Potem całą rodziną poszliśmy do kościoła i nawet mała Ola słuchała, jak ludzie tam 

śpiewają.
Gdy wróciliśmy do domu, tata przygotował kanapki i spakował je, ja i Piotrek przygotowa-

liśmy trochę zabawek, a mama pakowała ubranka, wózek i pieluszki dla małej. 
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Gdy już wszystko było gotowe, wsiedliśmy do samochodu. 
Mama powiedziała:
– Pomódlmy się o szczęśliwą drogę.
Odmówił ją tatuś:
– Święty Krzysztofie, wstaw się za nami, abyśmy szczęśliwie dojechali i wrócili.
– Amen – dodała chórem reszta rodziny.
Po półgodzinie wszyscy byliśmy już nad rzeką. Oczywiście nie mogło być kąpieli, ale i tak 

dopisywał nam humor. Z tatą i Piotrkiem graliśmy w piłkę, a mama z małą Olą w wózku udała 
się na spacer po lesie. Później zjedliśmy kanapki, zbieraliśmy kwiaty, biegaliśmy, a tata pokazał 
nam, jak się puszcza „kaczki” na wodzie. Podczas tej zabawy przewróciłam się i otarłam rękę. 
Mama musiała opatrzyć skaleczenie.

– Nie boli cię, córeczko? – spytała zaklejając rankę plastrem.
– Nie, bo jesteś przy mnie. Wtedy nawet skaleczenia nie bolą – odpowiedziałam.
Po południu rodzice zarządzili, że czas już wracać. Spakowaliśmy zabawki, wózek i inne 

rzeczy, wyrzuciliśmy śmieci do kosza i rozpoczął się powrót do domu.
Cała rodzina tuż przed snem zebrała się przy łóżeczku Oli, aby się pomodlić.
Tata z mamą i Piotrkiem odmówili „Ojcze nasz”, a ja zakończyłam wspólną modlitwę sło-

wami:
– Dziękuję Ci, Boże, za wspaniały dzień.

2. Rozmowa na temat opowiadania
K. zadaje pytania:

– Co zrobiła rodzina Kasi po niedzielnym śniadaniu?

– Dokąd udała się Kasia po Mszy św.?

– Co zrobił tata przed rozpoczęciem podróży?

– W jaki sposób wszyscy spędzali czas nad rzeką?

Pan Bóg dał ludziom radość życia w rodzinie. Czas spędzony z rodzicami na zabawach, modlitwie 
i pracy powinien być czasem dobroci i cieszenia się sobą nawzajem.

3. Ćwiczenie z ilustracjami
K. rozkłada na podłodze ilustracje z tematyką rodzinną (może to być np. wspólna modlitwa, czytanie 
książki, rodzina przy stole, rodzina w drodze do kościoła).
Każde dziecko ma wybrać sobie jeden obrazek, który przedstawia sytuację z życia rodzinnego, w jakiej 
najbardziej lubi uczestniczyć, a potem staje przy tym obrazku.
Jedną i tę samą sytuację może wybrać kilkoro dzieci. 
K. przypina do tablicy wybrane przez grupę ilustracje i rozmawia z dziećmi, pytając, dlaczego wybrały daną 
ilustrację.

4. Ćwiczenie plastyczne
Bardzo ważne jest, żeby rodzina spędzała czas razem. Wtedy rodzice mogą okazywać miłość dzie-

ciom, a dzieci rodzicom. 
Przedstawcie teraz na rysunku wydarzenia w życiu waszej rodziny, w których najbardziej lubicie 

uczestniczyć. 
Dzieci wykonują rysunek w podręczniku.

5. Rozmowa z dziećmi
Rodzina jest mocna, kiedy wspólnie się modli.
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– Kto z was modli się wspólnie z rodzicami? 

– Kiedy modlicie się wszyscy razem?
 (przed snem, przed jedzeniem, przed podróżą, w kościele na Mszy św.)

K. zachęca dzieci, aby poprosiły rodziców o wspólną modlitwę.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy rymowanki:

Mam rodzinę rozśpiewaną, rozmodloną i kochaną.

2. Modlitwa
Podziękujmy dobremu Bogu za naszych rodziców i rodzeństwo.

3. Praca domowa
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują 

oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca 
niebieskiego”.

(KKK 2222)

2. Okruch mądrości
„Dzieci bardziej od dorosłych potrzebują pewności, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je 

kochają”.
(Michel Quoist)

3. Wiersz
Święty Józef wypoczywa,
zmęczony robotą.
Jezus krząta się po izbie
i sprząta z ochotą.

Poukładał już narzędzia,
podłogę zamiata.
Jaka miła jest rodzinna,
czysta, ładna chata.

             (s. Magdalena Ponichter)

4. Warto przeczytać
H. Baum, Małe dzieci – duże uczucia. Dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje, Kielce 2002.
H. Baum, Pokonywać słabości. Zabawy wzmacniające wiarę we własne siły, Kielce 2002.
L. Blanco, S. Carbonell, Wartości w życiu rodziny. Ponad 100 zabaw rozwijających wrażliwość na 

wartości ogólnoludzkie, Kielce 2003.
J. Korczak, Jak kochać dziecko, Warszawa 1998.
I. Romberg-Asboth, Kiedy dusza płacze, Kielce 2001.
D. Skwark, Minisalon gier i zabaw. Gry planszowe i zabawy dla całej rodziny, Kielce 2004.
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9. BÓG KOCHA NAS MIŁOŚCIĄ OJCOWSKĄ

Ogólne cele katechetyczne
 Budowanie osobowej więzi z Bogiem Ojcem.
 Kształtowanie postawy szacunku wobec Boga i skupienia na modlitwie.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie słowa modlitwy „Ojcze nasz”.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi włączać się do modlitwy „Ojcze nasz”
– potrafi się skupić podczas modlitwy.

Postawy
Dziecko:
– wyraża miłość do Boga modlitwą „Ojcze nasz”
– przyjmuje postawę szacunku wobec Boga poprzez modlitewne skupienie.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, poznanie nowych pojęć,  praca z ilustracjami, 
modlitwa.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, opowiadanie, plansza z modlitwą „Ojcze nasz”.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i nawiązuje z nimi rozmowę:

– Kto z was widział modlących się ludzi?
– W jaki sposób zachowują się ludzie, którzy się modlą?
 (klęczą, składają ręce, robią znak krzyża)
– Kto z was modli się razem z rodzicami lub rodzeństwem (babcią, dziadkiem)?
– Kiedy się modlicie?
– Jaką modlitwę odmawiacie najczęściej?

K. przypomina dzieciom, jak zakończyła swój dzień rodzina Kasi na poprzednim spotkaniu. Tata i mama 
odmówili modlitwę „Ojcze nasz”, a Kasia modliła się własnymi słowami.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
Posłuchajmy, co pewnego dnia przydarzyło się Kasi.

K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Bal dla lal
Wczoraj Piotrka strasznie rozbolał ząb. Płakał cały wieczór. Rano mama powiedziała:
– Idziemy do dentysty.
Piotrek się przeraził, ale wiedział, że na bolący ząb pomóc może tylko dentysta.
Mama przed wyjściem poprosiła tatę:
– Kochanie, ugotuj Oli mleko i połóż ją spać. Nie wiem, kiedy wrócimy...
Po wyjściu mamy i Piotrka tata zabrał się do pracy. Ale nie dość, że przypaliło mu się mle-

ko, to jeszcze Ola płakała bez powodu i nie mogła zasnąć. Po długotrwałych próbach i kilku 
kołysankach tacie udało się w końcu ją uśpić.
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Wtedy postanowiłam urządzić wspaniały bal dla moich lalek. Włączyłam więc magnetofon 
z ulubioną piosenką i zaczęłam zabawę. Głośna muzyka oraz śpiew obudziły Olę. Tata nie był 
zadowolony. Z groźną miną kazał mi wyłączyć muzykę i zachowywać się ciszej. Zrobiło mi się 
smutno, że sprawiłam tacie tyle kłopotu. 

Tata znów musiał usypiać Olę. Kiedy już zasnęła, przyszedł do mnie i powiedział:
– Rozumiem, Kasiu, że chciałaś się głośniej pobawić, ale bywa czasami i tak, że musimy 

zachowywać się cicho, na przykład gdy Ola śpi lub gdy się modlimy.
Odpowiedziałam ze spuszczoną głową:
– Wiem, tato, będę już grzeczna...
Tata wybaczył mi i mocno mnie przytulił. Bardzo się ucieszyłam i odtąd zawsze już słu-

cham taty.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– O co mama prosiła tatę przed wyjściem z domu?
– Co robił tato w domu?
– Co w tym czasie robiła Kasia?
– Dlaczego tata był niezadowolony z zachowania Kasi?
– Co powiedział tata Kasi, gdy ponownie uśpił Olę?
– Czym jest przebaczenie?

3. Wyjaśnienie, dlaczego Boga nazywamy Ojcem
Każdy człowiek ma lub miał tatę. Bóg troszczy się o nas jak najlepszy tatuś. On chciał, abyśmy się 

urodzili i cieszyli się życiem, dlatego nazywamy Go Ojcem. Dobry Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. 
Podobnie jak rozmawiamy z naszymi rodzicami, możemy rozmawiać z naszym Ojcem w niebie.

4. Wyjaśnienie tekstu modlitwy „Ojcze nasz”
K., posługując się ilustracjami z podręcznika dziecka, objaśnia grupie poszczególne prośby tej modlitwy.
1. Boże – „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”
 Niebo to mieszkanie dobrego Boga. Niebo jest też w naszych sercach, ponieważ Bóg w nich miesz-

ka. Dzięki temu możemy być radośni i szczęśliwi. Możemy rozmawiać z naszym najlepszym Ojcem  
i czynić dużo dobra.
– Kiedy czujemy, że w naszych sercach jest niebo?

2. „Święć się imię Twoje”
 Cieszymy się, że wiemy, jak się zwracać do dobrego Boga. Mówimy: „kochany Boże” albo „naj-

lepszy Ojcze”, gdy tylko chcemy Mu coś powiedzieć. W ten sposób z Bogiem możemy rozmawiać  
o wszystkim.
– W jaki sposób zwracamy się do Boga?

3. „Przyjdź królestwo Twoje”
 Bóg jest Królem całego świata. Chce, aby w Jego królestwie wszyscy się kochali i byli dobrzy, tak 

jak On jest dobry. Dla nas jest to czasem bardzo trudne, dlatego prosimy dobrego Boga o pomoc.
– Kto pomaga nam, abyśmy byli dobrzy?

  (Bóg i w Jego imieniu inni ludzie)
4. „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”
 Dobry Bóg pomaga nam w wypełnianiu Jego woli, ale my sami też musimy się o to starać. Nie 

możemy się zniechęcać i rezygnować z wysiłku, jeśli coś nam się nie udaje.
– Czego Bóg od nas oczekuje?

5. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”
 Dobry Bóg troszczy się o nas. Dba o wszystkie nasze potrzeby, także o to, byśmy mieli co jeść. Mo-

żemy śmiało kierować do Niego nasze prośby.
– O co prosimy kochającego Boga?
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6. „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”
 Bóg, nasz najlepszy Ojciec, cieszy się, gdy przyznajemy się do naszych przewinień. On wtedy z radością 

nam przebacza. Chce też, żebyśmy podobnie jak On wybaczali tym, którzy zrobili nam coś złego.
– Co powinniśmy zrobić, gdy koleżanka lub kolega prosi nas o wybaczenie?

7. „I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”
 Dobry Bóg jest zawsze blisko i opiekuje się nami, dlatego również wtedy, gdy zagraża nam zło, 

powinniśmy pamiętać o modlitwie. 
– Kto wybawia nas od zła?
 (Bóg, który w tym celu często posługuje się też ludźmi)

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Boga tak dobrego mamy, że Go Ojcem nazywamy.

2. Modlitwa
K. zaprasza do modlitwy, ustawiając dzieci w kręgu i prosząc, żeby zamknęły oczy i zachowały ciszę (jeśli 
któreś dziecko się tego boi, nie należy nalegać). Następnie dziękuje Bogu za to, że jest naszym Ojcem.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. 

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca. (…) Ale Ja nie 
jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie 
doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

(J 16,27-33)

2. Okruch mądrości
„Łatwiej ojcu mieć dzieci, niż dzieciom ojca”.

     (Jan XXIII)

3. Wiersz
OJCZE NASZ, któryś był w kaplicach
Wsłuchiwałeś się w stukot uderzających 
Warg
BĄDŹ Z NAMI przy wieczerzach
wiedz, że chleb, wino, życie spoconego dnia
NIECH BĘDZIE WOLA TWOJA, pozwól nam 
Zostać
Nie uciekać przed czasem
PRZYJDŹ, zobacz, jak schylamy czoła,
Z figurą dłoni o coś prosimy.

    (Czesław M. Szczepaniak)

4. Warto przeczytać
B. Ferrero, Czy jest tam ktoś?, Warszawa 1996.
I. Flemming, J. Fritz, Zabawy na uspokojenie. Odprężające zabawy dla dzieci ze szkoły podstawowej, 

Kielce 1999.
A. Luci, S. Bersanetti, Bóg jest naszym Ojcem. Album do kolorowania, Kielce 2002.
W. Hoffsümmer, Opowiadania o stworzeniu, Bogu i Jezusie. 100 katechez dla dzieci w wieku przed-

szkolnym, Kielce 2000.
J.M. Verlinde, Tajemnica ojcostwa, Kraków 1997.
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10. CHRZEST CZYNI MNIE DZIECKIEM BOŻYM

Ogólne cele katechetyczne
 Okrywanie prawdy o tym, że chrzest czyni nas dziećmi Bożymi.
 Kształtowanie postawy wdzięczności wobec Boga i radości.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– dowiaduje się, że zostało ochrzczone 
– rozumie, że chrzest czyni nas dziećmi Bożymi
– rozumie, że należy do wspólnoty Kościoła.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyjaśnić, dlaczego chrzest jest tak ważnym wydarzeniem
– potrafi śpiewać piosenkę „Spotkał mnie dziś Pan”.

Postawy
Dziecko:
– wyraża wdzięczność Bogu za swój chrzest modlitwą i pieśnią.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, modlitwa, piosenka, praca z ilustracjami, pre-
zentacja szaty chrzcielnej, improwizowana scenka na temat chrztu.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, świeca, woda, biała szata, zdjęcia lub obrazki przedstawiające sceny 
z chrztu, film wideo.

I. WPROWADZENIE

K. serdecznie wita dzieci i nawiązuje z nimi rozmowę:
– Kto z was widział kiedyś małe dziecko na rękach mamy w kościele?

K. prosi, aby dzieci o tym opowiedziały, a potem wyjaśnia:
Rodzice przynoszą dziecko do kościoła po to, żeby je włączyć do Bożej rodziny. Chcę wam dzisiaj 

powiedzieć, że każde z was jest dzieckiem Bożym i że jest bardzo kochane przez dobrego Boga. Przy-
pomnijmy sobie, kto w naszych rodzinach jest najmłodszy, ponieważ opowiemy o wielkim wydarzeniu 
dla osoby najmniejszej spośród bliskich Kasi.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Chrzest Oli

W sobotę od rana w naszym domu panowało wielkie ożywienie, a wszyscy zajmowali się 
tylko małą Olą. Tego dnia cała rodzina miała wielkie święto, ponieważ Ola miała zostać 
ochrzczona.

Na początku nie mogłam zrozumieć, o co chodzi. 
– Mamo, co to znaczy „ochrzczona”? – pytałam, ale mamie zabrakło czasu na odpowiedź. 

Właśnie zajmowała się przystrajaniem świecy zieloną gałązką, którą urwałam z paprotki.
Piotrek czyścił swoje buty, a tata sprzątał w samochodzie, który umył już poprzedniego 

dnia. Babcia, która zjawiła się, żeby pomóc, gotowała teraz uroczysty obiad. Wszyscy byli 
bardzo zajęci.
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– Mamo, co to znaczy „ochrzczona”? – dopytywałam się nadal.
Na szczęście babcia znalazła chwilę czasu i wytłumaczyła mi, że ksiądz w kościele poleje 

główkę Oli wodą i w ten sposób stanie się ona dzieckiem Bożym i będzie należała do rodziny, 
której Ojcem jest Bóg.

Z opowiadania babci wynikało, że podczas chrztu dziecko przytula się do dobrego Boga  
i już na zawsze zostaje w Jego sercu.

– Jaka szczęśliwa będzie nasza Ola... – zamyśliłam się. Wtedy babcia powiedziała:
– Kasiu, ty też jesteś dzieckiem Bożym. Nawet ja, twoja babcia, dla Boga jestem „dziec-

kiem”.
– Chyba nie zdążymy – martwiła się mama – trzeba jeszcze uprasować białą szatkę dla Oli. 

Kasiu, podaj mi ją, proszę. Otrzyma ją Ola w czasie chrztu.
Pobiegłam posłusznie. 
– Będzie w niej wyglądała jak aniołek – zauważyłam, podając mamie szatkę.
Ponieważ wszyscy sobie bardzo pomagali, cała rodzina, wystrojona i uśmiechnięta, zdążyła 

na czas. W kościele mogłam zobaczyć wszystko, o czym wcześniej dowiedziałam się od babci. 
Ksiądz polał głowę Oli wodą i zrobił znak krzyża na jej czole. Bardzo spodobała mi się duża 
świeca, która paliła się obok.

Potem wszyscy wróciliśmy do domu, żeby świętować ten dzień razem. Najgłośniej robiła 
to chyba Ola, ale w końcu było to jej największe święto.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Jakie święto miała rodzina Kasi?

– Kto przyjechał pomóc rodzinie Kasi?

– Co zrobił ksiądz, aby uczynić Olę dzieckiem Bożym?

– Jakiego koloru szatę otrzymała Ola w czasie chrztu?
K. pokazuje dzieciom białą szatę, pytając:

– Co wam przypomina biały kolor?
 (śnieg, opłatek, obrus)

K. wyjaśnia grupie, że biel jest symbolem czystości. 

3. Piosenka
Potem dzieci uczą się piosenki „Spotkał mnie dziś Pan”.
      D   G    D
      Spotkał mnie dziś Pan
      G   D    A   D
      i radość ogromną w sercu mam.
      D   G    D
      Z tej radości chcę
      G  D      A   D
      śpiewać i klaskać w dłonie swe.
        D G  A  D G   D
        Więc wszyscy razem chwalmy Go,
        G   D     A   D
        za to, że trzyma nas ręką swą. (powtórzyć dwa razy)

4. Nowe pojęcie
K. tłumaczy dzieciom, że każde z nich też przeżyło dzień swojego chrztu, w którym zostało przytulone przez 
Pana Boga.

Spróbujmy sobie wyobrazić, jak ten dzień wyglądał. 
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5. Film
K. może odtworzyć z kasety wideo scenę chrztu lub pokazać zdjęcia upamiętniające to wydarzenie.
K. zachęca dzieci, aby poprosiły rodziców o rozmowę na temat chrztu dzieci.

6. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Bóg przytulił mnie do siebie, chce mnie spotkać kiedyś w niebie.

2. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę dziękczynną za chrzest (podczas modlitwy dzieci mogą stać w kręgu wokół świecy  
i wypowiadać słowa: „Dziękujemy Ci, dobry Boże”).

– Dziękujemy Ci, dobry Boże, że jesteś naszym Ojcem.
– Dziękujemy Ci, że wprowadziłeś nas do swojej rodziny.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, 

widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; 
do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego 
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”. 

(Mk 10,13-16)

2. Okruch mądrości
„Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu 

z wiecznością”. 
(Platon)

3. Wiersz
Chcę moje życie Tobą przeżyć, Boże;
Tobie je oddać, jak od Ciebie wziąłem.
Chcę, byś rozpalił we mnie Łaski zorze,
Daj piąć się ciągle wyżej, choć z mozołem.
Błagam Cię, Boże, byś był zawsze ze mną,
Lecz nie koło mnie, ale zawsze we mnie – 
Był mi światłością w nocy pustkę ciemną;
Błagam Cię, Panie, i wiem – nienadaremnie!

    (Bolesław Taborski)

4. Warto przeczytać
S. Bielecki, Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, Kielce 1999.
W. Hoffsümmer, Bóg i dziecięcy świat. Wychowanie religijne dzieci w wieku przedszkolnym i w szkole 

podstawowej, Kielce 2000. 
F.W. Niehl, A. Thommes, 212 metod do zastosowania na lekcjach religii, Kielce 2004.
S. Sławiński, Wychowywać do posłuszeństwa, Warszawa 1994.
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11. W NASZYCH RODZINACH SZANUJEMY KRZYŻ

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że krzyż jest symbolem miłości Boga do człowieka.
 Wykonywanie znaku krzyża świadomie i z szacunkiem.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– określi, co to jest krzyż
– wymieni miejsca, w których go się spotyka.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wykonać znak krzyża.

Postawy
Dziecko:
– z szacunkiem odnosi się do krzyża.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, śpiew piosenki „W imię Ojca”, rysunek, praca ze zdjęciami 
lub ilustracjami.

Środki dydaktyczne: krzyż, krzyżyk na łańcuszku, ilustracje (krzyż w kościele, krzyż przy drodze, krzyże 
na cmentarzu, krzyż na ścianie), ilustracje z poprzedniej katechezy (temat chrztu), tekst piosenki 
„W imię Ojca”.

I. WPROWADZENIE

Witajcie, dzieci, na naszym dzisiejszym spotkaniu!
Na początek przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy poprzednio.

K. prezentuje oglądane już przedtem ilustracje na temat chrztu.

– Co robi ksiądz przy chrzcie dziecka?
   (polewa jego głowę wodą święconą i robi na niej znak krzyża) 

Jeżeli dzieci tego nie pamiętają, K. może je naprowadzać.
Na początku swojego życia z Bogiem ksiądz kreśli dziecku na czole znak krzyża. Od tej pory zawsze 

już znak krzyża towarzyszyć będzie temu, kto nazywa siebie dzieckiem Bożym.

II. AKTYWIZACJA

1. Nauka znaku krzyża
– Kto z was potrafi się przeżegnać (wykonać znak krzyża)?

Jeśli dzieci tego nie umieją, K. uczy je wykonywać ten znak na podstawie rysunków zamieszczonych w podręcz-
niku, pokazując, jak należy to robić (zachowując zasadę: jeżeli stoi naprzeciw dzieci, to wykonuje znak krzyża 
lewą ręką, jako odbicie lustrzane, lub prawą o ile ustawia się na tej samej linii co one, zwracając się wspólnie 
z nimi twarzą do krzyża).

Gdy wykonamy znak krzyża, dodajemy: Amen. Oznacza to, że słowa, które wypowiedzieliśmy czy-
niąc ten znak, są prawdziwe i bardzo ważne. To słowo „amen” znaczy, że naprawdę kochamy dobrego 
Boga i mocno w niego wierzymy.

2. Rozmowa urozmaicona ilustracjami
– Gdzie spotykamy krzyż?
 (w kościele, przy drodze, w domu itd.) 
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K. pokazuje zdjęcia lub ilustracje z krzyżem.
Krzyż należy szanować, ponieważ jest on znakiem miłości Boga do każdego z nas. Ludzie, którzy 

kochają Boga, wieszają krzyżyki na swoich szyjach.

3. Szacunek wobec krzyża
– Co to znaczy „szanować krzyż”?

  (pocałować go, przechodząc obok krzyża przeżegnać sie, gest ten wykonywać zawsze z uwagą  
i bardzo porządnie)

4. Piosenka
K. uczy piosenki z gestami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego.
Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

5. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

6. Rozmowa z dziećmi
– Dlaczego krzyż należy szanować?
Gdy przechodzimy obok krzyża, który stoi przy ulicy lub drodze, należy się przeżegnać, czyli wykonać 

znak krzyża. W ten sposób mówimy dobremu Bogu, że Go kochamy i szanujemy znak Jego miłości do 
nas. Wiszący w naszych domach krzyż jest wyrazem miłości Boga do nas.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. utrwala z dziećmi nową rymowankę:

Krzyże w domach mamy, ponieważ Boga kochamy.

2. Piosenka
Zaśpiewajmy piosenkę, której uczyliśmy się dzisiaj: „W imię Ojca”.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 

Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 
Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie”.

(J 19,25-27)

2. Okruch mądrości
„Wpierw czy później musimy odłożyć tak nas radującą dzisiaj gitarę, bo życie włoży nam w dłonie 

krzyż. A jeśli to będzie krzyż Chrystusa, stanie się on naszym błogosławieństwem, zbawieniem, nadzieją 
jedyną”.

(kard. Stefan Wyszyński)
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„Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi,
Kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi”.

    (Adam Mickiewicz)

3. Wiersz
Boże, pełen w niebie chwały,
A na krzyżu pomarniały,
Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał,
Żem Cię nigdy nie widywał?

Wiem, że w moich klęsk czeluści
Moc mnie Twoja nie opuści,
Czyli razem trwamy dzielnie,
Czy też każdy z nas oddzielnie.

Mów, co czynisz w tej godzinie,
Kiedy dusza moja ginie:
Czy łzę ronisz potajemną,
Czy też giniesz razem ze mną?

      (Bolesław Leśmian)

4. Warto przeczytać
J.C. Dobson, Dzieci i wychowanie, Warszawa 1997.
J. Frey, Wszystko będzie dobrze. Pocieszające opowiadania dla dzieci, Kielce 2003.
J. Müller, Modlimy się z dziećmi, Kraków 1992.
S. Scheidt, M. Vieth, Kościół dla dzieci. 25 nabożeństw dla dzieci do sześciu lat, Kielce 2001.
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12. WIEM, CO MI POMAGA W MODLITWIE

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie i zrozumienie sensu modlitwy różańcowej.
 Kształtowanie postawy szacunku wobec znaków i symboli religijnych.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– wie, jak wygląda różaniec
– wie, do kogo zanosimy prośby w modlitwie różańcowej.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyrecytować modlitwę „Zdrowaś Maryjo” lub tylko jej słuchać
– potrafi wskazać, na których paciorkach odmawiamy „zdrowaś”, a na których „Ojcze nasz”.

Postawy
Dziecko:
– szanuje różaniec, obrazki religijne, medalik, krzyżyk.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, prezentacja symboli religijnych, tworzenie 
„słodkiego różańca”.

Środki dydaktyczne: cukierki, taśma klejąca, nożyczki, krzyż, obrazek o treści religijnej, różaniec, 
medalik, figura Matki Bożej, kasztany lub żołędzie.

I. WPROWADZENIE 

Po przywitaniu się z grupą K. rozpoczyna spotkanie znakiem krzyża, przypominając, jak ważnym symbolem 
jest krzyż.

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa urozmaicona prezentacją
K. zwraca się do dzieci:

– Jakie przedmioty pomagają nam w modlitwie?
Podczas wymieniania symboli religijnych K. krótko je prezentuje i omawia każdy z nich:
 obrazek
 różaniec 
 medalik
 krzyż
 figura Matki Bożej lub świętych

– Które z wymienionych przedmiotów znajdują się w waszych domach?
Dzieci wypowiadają się obszernie na ten temat.

Dzisiaj porozmawiamy o różańcu.

2. Opowiadanie
K. opowiada następującą historię:

Kiedyś mała dziewczynka, Ania, wybrała się w odwiedziny do babci, mieszkającej za lasem. 
Babcia bardzo się ucieszyła jej wizytą i poczęstowała wnuczkę ciastem. Cały dzień spędziła 
dziewczynka na zabawie i słuchaniu opowiadań babci. Kiedy zbliżał się wieczór, powinna już 
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wrócić do domu. Bardzo dobrze znając drogę, nie bała się iść sama. Słońce jeszcze mocno 
świeciło. Ale potem mrok ogarnął niebo, i las robił się coraz ciemniejszy, a ścieżka pod noga-
mi Ani stała się całkiem niewidoczna. Dziewczynkę ogarnął strach, bo las był duży i można  
w nim było spotkać dzikie zwierzęta. 

Stojąc bezradnie wśród drzew, przypomniała sobie, że Matka Boża zawsze jest gotowa 
wysłuchać tych, którzy powierzają Jej swoje troski. Wtedy też zauważyła rosnącą różę, więc 
zerwała ją i zaczęła odmawiać różaniec – ulubioną modlitwę babci. Przy każdym „zdrowaś” 
odrywała jeden płatek, upuszczając go na ziemię. 

Zaniepokojona mama szukała z latarką córki po lesie. Po drodze zastanowiły ją znajdowane 
płatki. Podnosząc kolejny płatek, mama modliła się do Matki Bożej o pomoc w odnalezieniu 
zguby. Jakże wielka była radość ich obydwu, gdy się wreszcie spotkały i szczęśliwe wróciły do 
domu!

Tam wspólnie klęknęły do podziękowania Matce Bożej za wysłuchaną modlitwę różań-
cową.

3. Rozmowa na temat opowiadania
– Kogo odwiedziła Ania?
– Co się stało, gdy Ania wracała do domu?
– Jaki kwiat rósł przy ścieżce?
– Co robiła Ania, szukając drogi do domu?
– Jaką modlitwę odmawiała Ania?
– Kto szukał dziewczynki?

4. Prezentacja różańca
K. pokazuje różaniec i wyjaśnia dzieciom, na których paciorkach odmawia się „Ojcze nasz”, a na których 
„Zdrowaś Maryjo”.

5. Praca plastyczna
K. proponuje dzieciom, żeby zrobiły „słodki różaniec”.
K. przynosi na spotkanie cukierki w dwubarwnych papierkach. Grupa powinna posklejać je taśmą 
klejącą, tak aby utworzyły one „słodki różaniec”. Będzie je można zjeść, gdy skończy się październik.  
W miejsce paciorka, na którym przewidziane jest „Ojcze nasz”, doklejamy cukierek w innym kolorze.
K. może wykorzystać kasztany, żołędzie lub inne elementy.

6. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. powtarza z dziećmi kolejną rymowankę:

Boga bardzo kochać chcę, na różańcu modlę się.

2. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę, śpiewając wraz z dziećmi pieśń o Matce Bożej, oraz wspólnie z dziećmi całuje figurę
Matki Bożej.



9

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 

«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie”.

(J 19,26-27)

2. Okruch mądrości
„Tak pracować, jakby się miało żyć wiecznie.
Tak się modlić, jakby się musiało
codziennie umierać”.

           (św. Jan Bosko)

3. Wiersz
Życie to jeden jest różaniec,
który my sami nawlekamy:
codziennie jedno szare ziarnko
do innych ziarnek dorzucamy.
Czas bezlitośnie wciąż nad nami
pracy pilnuje w każdej chwili,
patrzy, czy dobrze nawlekamy,
czyśmy żadnego nie zgubili.
I choć ziarenka są niespore,
choć się z robotą nie spieszymy,
różaniec nawleczemy w porę
i w porę krzyżem zakończymy.

  (Izabella Wiśniewska)

4. Warto przeczytać
Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae” z 16 października 2002. 
I. Kunz, Odkrywanie ciszy, Kielce 2000.
H. Laarmann, Nasze życie jest piękne i kolorowe, Kielce 2002.
E. Robert, Bogu mogę wszystko powiedzieć, Kielce 1999.



10

13. ANIOŁOWIE CZUWAJĄ NAD NAMI

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że każdym opiekuje się jego anioł stróż.
 Nabycie umiejętności odmawiania modlitwy „Aniele Boży”.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– pamięta, że ma swojego anioła stróża
– rozumie, że aniołowie czuwają nad ludźmi.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi samodzielnie odmówić modlitwę „Aniele Boży”.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę radości i wdzięczności Bogu za anioła stróża
– rozmawia ze swoim aniołem stróżem.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, modlitwa, praca z ilustracjami, rysunek, zabawa.

Środki dydaktyczne: apaszka lub szalik do zawiązania oczu, klocki, pacynka Kasi.

I. WPROWADZENIE

K. wita się z dziećmi, zachęcając je do wspólnego przywitania Boga:
 Chwalmy Boga.
 Bo jest dobry.
Następnie K. zapowiada ćwiczenie:

Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy zabawą.

II. AKTYWIZACJA

1. Ćwiczenie z zawiązanymi oczami
K. wybiera dzieci, które w różnych miejscach na podłodze rozkładają klocki. Następnie wybiera dwoje  
z nich: jednemu zawiązuje oczy, natomiast drugie ma kolegę (koleżankę) bezpiecznie przeprowadzić po-
między przeszkodami. Po dotarciu do celu ich role się zmieniają.
K. rozmawia z dziećmi:

– Jak czuliście się z zawiązanymi oczami?
– Dzięki czemu przeszliście bezpiecznie do celu?

2. Nowe pojęcie
Każdy z nas otrzymał od Boga taką pomoc i opiekę w osobie anioła, który czuwa nad każdym naszym 

krokiem i dba o nasze bezpieczeństwo. Jest z nami cały czas, dniem i nocą, mimo że go nie widzimy. 
Jest to anioł stróż, który nas strzeże, czyli chroni przed złem. Stróżem nazywamy osobę, która pilnuje 
i opiekuje się kimś lub czymś.

O tym, jak opiekuje się nami anioł stróż, dowiemy się z opowiadania. Posłuchajmy opowiadania  
o Kasi.

3. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:
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Aniele Boży, chroń mnie od złego
Po powrocie z przedszkola Kasia zachowywała się zastanawiająco. Od czasu do czasu patrzyła w tył, 

jakby kogoś lub czegoś za sobą szukała. Wreszcie zaciekawiło to mamę, która zwróciła się do niej:
– Kasiu, dlaczego się tak oglądasz za siebie? Kogo szukasz?
– Szukam swojego anioła stróża.
Na te słowa Piotrek parsknął śmiechem i powiedział:
– Oj, głuptasku, przecież aniołowie są niewidzialni. Są duchami, nie mają ciała...
– Ale przecież pani od religii mówiła, że każdego pilnuje anioł stróż. Pokazała nam też ob-

razek, na którym dziecko przechodziło przez rzekę po uszkodzonej kładce. Za nim szedł anioł. 
Chronił je przed nieszczęśliwym wypadkiem.

– Tak, to prawda, ale my go nie możemy zobaczyć, choć on wciąż nam towarzyszy i pilnuje 
nas – zaznaczył Piotrek.

– No tak, ale ja jednak myślałam, że swojego anioła zobaczę.
Piotrek pokładał się ze śmiechu. Ale wkrótce o wszystkim zapomniał, bo zaraz po obiedzie 

wybrał się z kolegami na rower. Mama ostrzegała go, żeby nie jeździł zbyt długo, bo na niebie 
gromadziły się chmury. Ale Piotrek na to nie zważał i choć zaczęło już kropić, wcale nie myślał 
o powrocie do domu. Tymczasem rozpadało się na dobre. Teraz dopiero uświadomił sobie, że 
czas wracać. Jechał bardzo szybko. W pewnym momencie nie wyhamował na śliskiej jezdni 
i o mało co byłby wpadł pod samochód. Na szczęście kierowca zauważył go w porę i zdążył 
się zatrzymać. U Piotrka, poza krwawiącym kolanem i łokciem, skończyło się na strachu,  
a kierowca okazał wyrozumiałość:

– Oj, mały, uratował cię anioł stróż. Całe szczęście, że cię wcześniej zauważyłem.
W domu mama założyła Piotrkowi opatrunek. Wieczorem podczas modlitwy dziękował 

aniołowi za uratowanie mu życia. Modlił się tak: 
„Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy. Amen”.

4. Rozmowa na temat opowiadania

– W jaki sposób zachowywała się Kasia po powrocie do domu?
– Kogo Kasia szukała za swoimi plecami?
– Co Piotrek powiedział Kasi o aniołach?
– Dlaczego dobry Bóg dał nam aniołów? 
– Jak nazywa się anioł, który nas strzeże?
– Kto uratował Piotrka przed wypadkiem?
– W jaki sposób Piotrek podziękował aniołowi stróżowi za opiekę?
Dobry Bóg bardzo nas kocha i oprócz wielu innych darów dał nam do opieki anioła stróża. Nie 

możemy go wprawdzie zobaczyć, ale on czuwa nad naszym bezpieczeństwem, tak jak czuwał nad 
Piotrkiem. 

5. Praca z ilustracją
K. umieszcza na tablicy obraz z aniołem stróżem, który przeprowadza dziecko przez uszkodzoną kładkę.

– Kogo widzimy na obrazku?
– Kto przechodzi przez kładkę?
– Dlaczego przechodzenie przez kładkę może być niebezpieczne?
– Kto stoi za dzieckiem?
– W jaki sposób anioł czuwa nad dzieckiem?
– W jaki sposób możemy podziękować dobremu Bogu za anioła stróża?
Dziś nauczymy się słów modlitwy „Aniele Boży”.
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6. Modlitwa

– Kto z was już zna modlitwę, którą modlił się Piotrek?
K. uczy dzieci modlitwy:

„Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy. Amen”.
Słowo „amen” potwierdza naszą wiarę w dobroć Boga, który dał każdemu z nas anioła stróża.

Dzieci zgłaszają własne propozycje podziękowań za anioła stróża.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. podaje dzieciom nową rymowankę:

Nawet kiedy jestem sam, to anioła blisko mam.

2. Praca w podręczniku
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Niedola nie przystąpi do ciebie, 
a cios nie spotka twojego namiotu, 
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
Na rękach będą cię nosili, 
abyś nie uraził swej stopy o kamień”.

             (Ps 91,10-12)

2. Okruch mądrości
„Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby człowiek mógł wzlecieć do Niego”. 

                  (Michał Anioł)

3. Wiersz
Pomóż mi, proszę, święty Aniele,
Bo małe dziecię nie umie wiele.
Pokaż mi, proszę, którędy droga
Wiedzie do nieba, do Pana Boga.
Na sądy Boże dusze się spieszą,
Jedne się smucą, drugie się cieszą,
Bo na przedniebiu stoi na straży
Anioł, co ludzkie uczynki waży.

       (Teofil Lenartowicz)

4. Warto przeczytać
M. Eichhorn, Dobre, małe anioły. Historie o niebiańskich pomocnikach, Kielce 2006.
A. Grün, Pięćdziesiąt aniołów na cały rok, Kielce 2002.
A. Luci, S. Bersanetti, Twój przyjaciel Anioł Stróż, Kielce 2002.
M. Maliński, Bajki niebieskie, Kraków 1996.
H. Vorgrimler, U. Bernauer, T. Sternberg, Anioł. Doświadczenie Bożej obecności, Kielce 2005.
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14. PISMO ŚWIĘTE LISTEM BOGA DO LUDZI

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest darem Boga. 
 Formowanie postawy szacunku dla Pisma Świętego.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie, że Pismo Święte jest księgą pochodzącą od Boga.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, dlaczego Pismo Święte jest księgą wyjątkową
– potrafi wyjaśnić, kto jest autorem Pisma Świętego.

Postawy
Dziecko:
– z szacunkiem odnosi się do Pisma Świętego.
– z uwagą słucha słowa Bożego na katechezie i w kościele.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, modlitwa spontaniczna, opowiadanie, prezentacja listów  
i Pisma Świętego, wykonanie rysunku, zabawa – „radosny list”.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, opowiadanie o Kasi, pacynka Kasi, listy, kartki na dziecięce ry-
sunki, koperty.

I. WPROWADZENIE

K. wita się z dziećmi.
Miło mi znów spotkać was wszystkich na naszym dzisiejszym spotkaniu.

Modlitwa: 
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!
         (Ps 108,6)

– Kto z was otrzymał już kiedyś list?
– Co to jest list?
 (to taka kartka włożona w kopertę; może być w skrzynce lub przynosi go listonosz)

– Co znajduje się w liście?
 (spisane na kartce wiadomości)
– Jeżeli nie umiemy przeczytać listu, to kto nam może list przeczytać?

K. pokazuje kilka listów. 
W tych listach są różne wiadomości. Jedne z nich są wesołe, a inne smutne. Ale szczególnym listem 

może też być książka. Nie wierzycie? To posłuchacie, co spotkało kiedyś Kasię.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:
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Kasia dowiaduje się o ważnym liście
Dziś w przedszkolu mieliśmy religię. Katechetka pokazywała nam grubą książkę, z objaśnie-

niem, że to „list Boga do ludzi”. Nie dosłyszałam jednak, co to za książka, bo mojej koleżance, 
Ani, zachciało się wtedy mówić po cichu o tym, co będzie jadła na podwieczorek. Wstyd mi 
było o to wypytywać, chociaż bardzo mnie ciekawiło, jak też nazywa się ten „list”. Najchętniej 
poszłabym już do domu, żeby dowiedzieć się tego od dorosłych. Gdy tylko w drzwiach sali 
stanął tatuś, podbiegłam do niego z pytaniem:

– Tato, czy wiesz jak nazywa się list, który Bóg napisał do ludzi?
Tata był trochę zaskoczony, ale szybko się domyślił, o co mi chodziło:
– Myślę, że pytasz o Pismo Święte. To księga, poprzez którą Bóg przesyła ludziom wiado-

mości. Nazywa się ją nieraz „listem Boga”. Jednak to nie On ten „list” napisał.
– Jak to? – zdziwiłam się. – Przecież sam powiedziałeś, że to Jego list!
– Tak, córeczko, ale Bóg raczej go ludziom podpowiedział, a oni potem wszystko to spi-

sywali.
– A czy my w domu też mamy to Pismo  świetne? – pytałam dalej, przekręcając niechcący 

nazwę.
– Nazwa tej księgi to Pismo Święte, a nie świetne. Święte, bo zawiera świętą myśl świętego 

Boga. Tak, mamy Pismo Święte – leży razem z innymi książkami na półce, ale nie jest to taka 
sobie książka. Jego fragmentów słuchamy na przykład podczas Mszy świętej w kościele. Czyta 
je wtedy ksiądz albo ministrant.

W domu tatuś dał mi do obejrzenia Pismo Święte, a Piotrek przeczytał z niego fragment  
o tym, jak Jezus nie pozwolił, żeby zabraniano dzieciom do Niego przychodzić.

Wieczorem modliłam się tak:
– Dobry Boże, dziękuję Ci za list, który do mnie napisałeś. Gdy będę w zerówce i nauczę 

się już czytać, to go sobie przeczytam, a na razie będę o przeczytanie prosić Piotrka. Dziękuję 
Ci też za to, że pozwoliłeś dzieciom przychodzić do siebie.

2. Rozmowa na temat opowiadania
K. zadaje pytania do tekstu:

– Jak nazywa się księga nazywana Bożym listem do ludzi?

– Kto napisał Pismo Święte?

– Dlaczego księgę Boga nazywamy świętą?
 (ponieważ zawiera myśl Boga, który jest Święty)

– Gdzie można usłyszeć fragmenty Pisma Świętego?
 (na Mszy świętej w kościele)

– Kto z was ma w domu Pismo Święte?

– Gdzie ono się znajduje?

– Kto czyta wam fragmenty Pisma Świętego?

3. Ćwiczenia plastyczne
3.1. Zabawa z listami

K. prosi, żeby dzieci na kartce narysowały jakąś radosną wiadomość (może to być uśmiechnięta buzia, ulu-
biona zabawka itp.). Następnie rozdaje dzieciom koperty, tak aby powstał z tego prawdziwy list. Później grupa 
obdarowuje się listami.
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3.2. Praca z podręcznikiem

Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

4. Prezentacja
K. pokazuje dzieciom Pismo Święte, pozwala je dotknąć i kartkować. Następnie przygotowuje grupę do 
wysłuchania słowa Bożego.

5. Czytanie Pisma Świętego
Posłuchajmy fragmentu Pisma Świętego, który tak spodobał się Kasi.

K. pokazuje dzieciom ten fragment w Piśmie Świętym.
Słów Boga jednak należy słuchać w ciszy i ze skupieniem.

K. czyta fragment Pisma Świętego (Mk 10,13-16): 
„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto 
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, 
kładł na nie ręce i błogosławił je”.

– Co Jezus mówi o dzieciach?

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. zaznajamia dzieci z rymowanką:

Jest w mym domu Księga święta, co z niej poznam, zapamiętam.

2. Piosenka
Pismo Święte nazywamy też Biblią. Nauczymy się piosenki o tej wyjątkowej książce.
Czytaj Biblię, módl się co dzień. (powtórzyć trzy razy)
Czytaj Biblię, módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz. (powtórzyć trzy razy)

3. Modlitwa
Poproście w domu rodziców, żeby przeczytali wam jakiś fragment Pisma Świętego.
A teraz podziękujmy dobremu Bogu za słowo, jakie do nas dzisiaj skierował.
Kochany Boże, dziękujemy Ci za Twój list.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust 

Bożych»”.
(Mt 4,4)

„Słowo Pana trwa na wieki. 
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę”.

              (1 P 1,25)

2. Okruch mądrości
„Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do czowieka, w którym On mieszka”.

                            (Werenfried van Straaten)
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3. Wiersz
Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska,
Galilejska
I Franciszkańska,
O wy, Księgi mojego dzieciństwa…
Już ma się ku zachodowi
Z lipy przed moim domem opadają liście.
Ludzie z mojego życia bezpowrotnie odchodzą.
Grobów jest więcej niż żywych przyjaciół.
Nawet spłowiał atrament na matczynych listach,
Pisanych do mnie nocą z dzielnicy pogromu.
A ja siedzę nad Tobą,
Biblio, 
I uczę
się śmierci.
Może tego jednego w końcu się nauczę.

    (Roman Brandstaetter)

4. Warto przeczytać
Biblia dla każdego, red. H. Witczyk, Kielce 1995.
C. Musatti, Jedna Biblia, wiele zabaw. Przewodnik, Kielce 2002.
C. Musatti, Jedna Biblia, wiele zabaw – cz. 1, Kielce 2002.
C. Musatti, Jedna Biblia, wiele zabaw – cz. 2, Kielce 2002.
C. Musatti, Jedna Biblia, wiele zabaw – cz. 3, Kielce 2002.
M. Segarra, F. Rovira, Biblia dla najmłodszych. Gry i zabawy o tematyce biblijnej, Kielce 2005.
N. Thelen, Żyjemy Pismem Świętym. „Nabożeństwa w kręgu” dla dzieci, Kielce 2001.
M. Watts, Biblia dla dzieci, Kielce 2004.
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15. MOJA RODZINA SPOTYKA SIĘ Z BOGIEM W KOŚCIELE

Ogólne cele katechetyczne
 Zrozumienie potrzeby spotykania się z Bogiem w kościele.
 Kształtowanie odpowiedniego zachowania w kościele.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozpozna przedmioty charakterystyczne dla kościelnego wnętrza
– wie, gdzie jest jego kościół parafialny.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyjaśnić, dlaczego rodzina chodzi do kościoła
– potrafi pokolorować obrazek z kościołem.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę szacunku dla kościoła i jego otoczenia.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, uczenie się wierszyka, praca z ilustracjami, drama.

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające np. ołtarz, tabernakulum, konfesjonał, obrazy i rzeźby 
znajdujące się w kościele, magnesy, tekst wiersza.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i nawiązuje z nimi rozmowę:

– Jak nazywają się mieszkania ptaków? (gniazda)

– Gdzie mieszkają psy? (w budach)

– Gdzie mieszkają ludzie? (w domach)

– Kto z was chciałby opowiedzieć, jak wygląda jego dom? (z czego jest zbudowany, jaki ma dach, 
jaki kolor itp.)

– Kto mieszka w waszym domu?

Dobry Bóg także ma swój dom. Dom, w którym mieszka Bóg, nazywamy domem Bożym lub ko-
ściołem.

– Kto z was widział już kościół i chciałby o nim opowiedzieć?
Uwaga: O ile kościół parafialny jest w niewielkiej odległości od przedszkola, zaleca się zorganizować tam
wyjście.

W kościele jest wiele przedmiotów, które nam przypominają o obecności Boga.

II. AKTYWIZACJA

1. Prezentacja ilustracji
K. prezentuje ilustracje, np. do wyglądu ołtarza, tabernakulum, konfesjonału, obrazów i rzeźb, wy-
jaśniając ich znaczenie. Na tym etapie edukacji dzieci nie muszą powtarzać trudnych nazw ani ich 
zapamiętać.
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2. Nowe pojęcia
Ołtarz i tabernakulum przypominają nam o tym, że dobry Bóg bardzo nas kocha i jest z nami. 

Konfesjonał zachęca nas, abyśmy przyznawali się do naszych przewinień, bo dobry Bóg chce nam je 
wszystkie przebaczyć. Znajdujące się w kościele obrazy, rzeźby i zapalone świece przypominają nam  
o modlitwie. Patrząc na nie myślimy o dobrym Bogu i rozmawiamy z Nim. Do tego potrzebna jest 
cisza, więc w kościele nie rozmawiamy między sobą i nie biegamy. Nie powinniśmy też w kościele jeść 
ani żuć gumy, bo to jest miejsce święte.

Ludzie, którzy kochają dobrego Boga, zawsze mają Mu coś do powiedzenia. Dlatego przechodząc 
koło kościoła wstępują do niego choćby na chwilę albo przynajmniej z daleka witają Boga uśmiechem 
i znakiem krzyża. Mężczyźni i chłopcy zdejmują przy tym z głów czapki.

3. Rozmowa z dziećmi

– Jak powinniśmy zachowywać się w kościele?
– Jakie przedmioty znajdują się w kościele?
– Dlaczego chodzimy do kościoła?
Staramy się przychodzić do kościoła tak często, jak to jest możliwe. Ale szczególnym dniem jest niedzie-

la. W niedzielę wszystkie dzieci – K. może wymienić imiona wszystkich przedszkolaków – idą z rodzicami 
lub dziadkami do kościoła. Wszyscy są odświętnie ubrani, ponieważ w kościele spotykają się z dobrym 
Bogiem. W kościele modlimy się, słuchamy słów dobrego Boga, śpiewamy pieśni, dziękujemy Bogu 
i chwalimy go. Niektóre osoby mają specjalne zadania. Za chwilę poznamy, jakie.

4. Drama
Dzieci wchodzą w rolę osób obecnych w kościele podczas Mszy świętej:
– ksiądz   – gest błogosławieństwa, czytanie Pisma Świętego
– ministranci – złożone dłonie, klęczenie, dzwonienie dzwonkami
– organista  – gra na organach, śpiew
– wierni   – znak krzyża, klęczenie
 K. prosi dzieci, aby wchodząc w rolę poszczególnych osób pokazały także inne gesty, które dostrzegły  
w kościele. Błędne zachowania należy skorygować.

Wszystko, co czynimy w kościele mamy wykonywać jak najlepiej i najpiękniej, gdyż naszym zacho-
waniem i gestami chwalimy dobrego Boga.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. zaznajamia dzieci z rymowanką:

Do kościoła się śpieszymy, bo w nim Boga odwiedzimy.

2. Modlitwa
W ramach modlitwy na zakończenie dzieci wykonują staranny znak krzyża. 
K. może też wykorzystać wierszyk:

     
       Ta wysoka wieża woła:
       „Chodźcie, dzieci, do kościoła!”
       Do kościoła chodzić trzeba,
       żeby dostać się do nieba.
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3. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jeste-

ście”.
(1 Kor 3,17)

2. Okruch mądrości
„Kościół jest najsilniejszy wtedy, gdy błogosławi i przebacza”.

      (Gertrud von Le Fort)

3. Wiersz
W naszym kościółku
od brzóz zielono.
Woskowe świecie 
pachną i płoną.
  Pachnie i jaśmin
  Z bzem pomieszany.
  Głośno i słodko
  Grają organy.
Sponad ołtarza 
Maryja Święta
spogląda na nas.
Jest uśmiechnięta.

              (Ewa Szelburg-Zarembina)

4. Warto przeczytać
L. Bassler, Kościół dla dzieci, Kielce 1993.
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 104-112.
P. Wagenhofer, Świętujmy razem. Celebracje dla dzieci, Kielce 2000.
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16. NIEDZIELA JEST DNIEM ŚWIĘTYM

Ogólne cele katechetyczne
 Odkrywanie sensu przeżywania niedzieli we właściwy sposób.
 Kształtowanie poprawnych postaw podczas Mszy św.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– wyjaśni, czym różni się niedziela od innych dni
– określi, jak należy się ubrać na niedzielną Mszę św.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opisać właściwe zachowanie się na Mszy św.
– potrafi opisać liturgiczny strój księdza sprawującego Mszę św.

Postawy
Dziecko:
– przypomina swoim domownikom o niedzielnej Mszy św.
– poprawnie zachowuje się na Mszy św.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, recytacja, praca z ilustracjami.

Środki dydaktyczne: kalendarz, pacynka Kasi, rysunki przedstawiające świętowanie niedzieli (np.: 
rodzina, odwiedziny, spacer, kościół) oraz pracę w dni powszednie (np.: warsztat samochodowy, 
fabryka, praca na roli, szkoła, przedszkole), magnesy, ilustracja z elementami stroju celebransa.

I. WPROWADZENIE

K. wita się z dziećmi, zachęcając je do wspólnego chwalenia dobrego Boga:
Chwalmy Boga.
Bo jest dobry.

K. przynosi na spotkanie duży kalendarz. Pokazuje go dzieciom i pyta:

– Co to jest?
K. prowadzi z dziećmi rozmowę o kalendarzu.

Kalendarz podzielony jest na miesiące i dni tygodnia.

– Kto potrafi wymienić dni tygodnia?

W kalendarzu są one zazwyczaj zaznaczone kolorem czarnym, a niedziela kolorem czerwonym.
Inny kolor ma nam przypominać, że niedziela jest najważniejszym dniem w tygodniu, że jest to 

dzień święty.

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Niedziela to dzień, w którym więcej czasu spędzamy z dobrym Bogiem i całą rodziną. W tym dniu 

modlimy się podczas Mszy świętej w kościele, pozwalamy odpocząć zapracowanym w inne dni rodzi-
com i staramy się, aby wszyscy byli radośni.

2. Ćwiczenie z ilustracjami
K. przygotowuje dużo ilustracji związanych ze świętowaniem niedzieli (np.: rodzina, odwiedziny, spacer, kościół)  
i z pracą w dni powszednie. Dzieli grupę na mniejsze grupy. Każda z nich dostaje po kilka różnych ilustracji. 
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Dzieci mają z nich wybrać wiążące się z niedzielą. Potem przedstawiciele poszczególnych grup przynoszą 
obrazki katechecie i przypinają je do tablicy. K. omawia je z dziećmi, zwracając uwagę, że niedziela różni 
się od innych dni tygodnia, a świadczą o tym niewykorzystane ilustracje.

3. Opowiadanie
Na naszej tablicy mamy już dużo scen mówiących o świętowaniu niedzieli. Posłuchajmy teraz, jak 

przeżywała ten dzień rodzina Kasi i Piotrka.
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Jak dobrze, że jest niedziela!
Piotrek zakończył odrabianie lekcji, spakował książki i powiedział: „Dobrze, że jutro nie-

dziela, to trochę odpocznę od nauki i dłużej pośpię”. 
Następnego dnia rano obudziło nas radosne bicie dzwonów na kościelnej wieży, a z kuchni 

mama wołała:
– Dzieci, wstawajcie, bo już późno! Chyba nie zamierzacie spędzić całej niedzieli w łóż-

kach?
Tata dodał:
– Zaraz po śniadaniu idziemy do kościoła, a później udamy się do dziadka i babci. Chyba 

nie zapomnieliście, że mamy od nich zaproszenie na obiad?
– Hura!– cieszyłam się. – Uwielbiam jeździć do dziadków.
Szybko się umyliśmy i ubraliśmy się odświętnie. Ja włożyłam nową sukienkę, a Piotrek 

długie spodnie, nie krótkie spodenki, które tak lubił. Po chwili cała rodzina była już w ko-
ściele. Uważnie słuchaliśmy Mszy św., ale od czasu do czasu przeszkadzał nam chłopiec, który 
siedział obok. Bardzo się wiercił i wciąż pytał swoją mamę: 

– Kiedy pójdziemy do domu? 
Ani mnie, ani Piotrkowi nie podobało się zachowanie tego chłopca, bo wiedzieliśmy, że  

w kościele trzeba być grzecznym.
Po Mszy św. całą rodziną pojechaliśmy na świąteczny obiad do dziadków. Tam bardzo 

przyjemnie upłynął nam czas. Potem poszliśmy na wspólny spacer, a następnie wróciliśmy 
do domu.

„Szkoda, że ten dzień był taki krótki” – pomyślałam kładąc się spać.

4. Rozmowa na temat opowiadania
– Dokąd udała się rodzina Kasi i Piotrka po śniadaniu?
– Jak do kościoła ubrane były dzieci?
– Dlaczego Kasi nie podobało się zachowanie chłopca?
– Dokąd wszyscy pojechali po Mszy św.?

Niedziela to najwspanialszy dzień tygodnia. W tym dniu dobry Bóg zaprasza całe rodziny do kościoła. 
Chce nas zgromadzić w domu Bożym, żeby przypomnieć, jak bardzo nas kocha. Wszyscy, odświętnie 
ubrani, idą na Mszę św., a potem radośnie spożywają rodzinny posiłek. Rodziny i znajomi odwiedzają 
się, aby wspólnie spędzić ten świąteczny dzień. 

W niedzielę dziękujemy Bogu za cały tydzień pracy. Modlimy się do Niego, a najpiękniejszą mo-
dlitwą jest Msza św. 

– Dlaczego w niedzielę powinniśmy być na Mszy św.?
 (żeby spotkać się z kochającym nas Bogiem)

5. Praca z ilustracjami
Podczas Mszy św. ksiądz ubrany jest w specjalny rodzaj stroju, na który składa się:
– alba (biała, długa szata)
– stuła (długi pas materiału, który ksiądz zakłada na szyję)
– ornat (uroczysta, wierzchnia szata)
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Ornat i stuła są zawsze w tym samym kolorze (np. zielony, fioletowy, czerwony, biały, złoty).
K. prezentuje na ilustracjach elementy stroju celebransa.

6. Rozmowa z dziećmi
K. rozmawia z dziećmi:

– Co należy zrobić, aby niedziela naprawdę była dniem świętym?
K. jeszcze raz zwraca dzieciom uwagę na obrazki zawieszone na tablicy.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Z dobrym Bogiem co niedzielę spotykamy się w kościele.

2. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują ćwiczenie z podręcznika.

3. Modlitwa
K. zachęca dzieci, aby podziękowały Bogu za niedzielę.

Kochany Boże, dziękujemy Ci za świąteczny obiad.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za księdza.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz pracował  

i wykonywał wszelką twą pracę,  lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykony-
wał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka (…). Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej 
i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał 
Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu”.

(Pwt 5,12-15)

2. Okruch mądrości
„Nikt nie może ocenić mądrości Bożej zamkniętej w tym niedzielnym wypoczynku, który ucisza 

niepokój i zmusza do powierzenia się Bogu”.
(kard. Gabriel-Marie Garrone)

3. Wiersz
Panie! My, którzy znamy tysiąc Twoich twarzy
Skrwawionych, konających, omdlałych, ścierpniętych,
Błagamy Ciebie, płynąc do Twoich ołtarzy,
Pokaż nam tę nieznaną. Zjaw się uśmiechnięty.

     (Stanisław Baliński)

4. Warto przeczytać
M. Hilkert, My jesteśmy małą wspólnotą. Propozycje na przeprowadzenie Mszy św. z dziećmi w wieku 

od 3 do 6 lat, Kielce 2003.
Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” z 31 maja 1998.
R. Mittermeier, Radośnie wielbimy Stwórcę. 2x12 pomysłów, Kielce 2005.
Ch. Willers-Vellguth, Świętujemy przez cały rok. 25 nabożeństw dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

Kielce 2004.
K. Wójtowicz, „O niedzieli u zwierząt”, w: Przypiski, Wrocław 1993, s. 97.
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17. OJCIEC ŚWIĘTY WZOREM MIŁOŚCI I SŁUŻBY BOGU

Ogólne cele katechetyczne
 Zapoznanie z osobą Ojca Świętego.
 Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za Ojca Świętego.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– zna różne określenia papieża
– określi, czym zajmuje się papież.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, dlaczego papieża nazywamy „ojcem świętym”
– potrafi zaśpiewać piosenkę „Czy wy wiecie, że mamy papieża”.

Postawy
Dziecko:
– okazuje wdzięczność Bogu za papieża
– modli się za Ojca Świętego.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, modlitwa spontaniczna, śpiew piosenki, praca ze zdjęciami, 
praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne: tekst piosenki „Czy wy wiecie, że mamy papieża”, zdjęcia księży i papieża Jana 
Pawła II w otoczeniu dzieci oraz portret obecnego papieża Benedykta XVI.

I. WPROWADZENIE

K. wita się serdecznie z dziećmi, nawiązując z nimi rozmowę:
Cieszę się, że znów jesteśmy tu wszyscy razem.
Dowiemy się na dzisiejszym spotkaniu, jak ważną osobą w Kościele jest Ojciec Święty i na czym 

polega jego praca.

II. AKTYWIZACJA

1. Przedstawienie fotografii Ojca Świętego
K. prezentuje fotografię papieża.

– Kto jest przedstawiony na fotografii?

– Dlaczego nazywamy go „ojcem świętym”?
Jeżeli dzieci tego nie wiedzą, K. naprowadza je (np. „ojciec”, bo troszczy się o wszystkich ludzi; Duch Święty 
napełnia papieża Bożą świętością, dlatego nazywamy go „ojcem świętym”). Ojca Świętego nazywamy też 
papieżem. To słowo „papież” pochodzi z obcego języka i znaczy po prostu „ojciec”.

Papież w widzialny sposób zastępuje na ziemi Jezusa.

– Czym różni się Ojciec Święty od innych księży?

– Kto z was widział Ojca Świętego?
K. pokazuje zdjęcia z Janem Pawłem II w otoczeniu dzieci. 

Jednym z papieży był Polak. Nosił on imię Jan Paweł II.
K. może przedstawić krótki życiorys Jana Pawła II.

Teraz papieżem jest Benedykt XVI.
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2. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

3. Rozmowa z dziećmi
Samochód i helikopter pomagają Ojcu Świętemu w dotarciu do wszystkich ludzi, którzy chcą się  

z nim spotkać i lepiej poznać Jezusa. 
Mikrofon pozwala usłyszeć głos Ojca Świętego wszystkim ludziom zgromadzonym na spotkaniu  

z nim, a także tym, którzy oglądają transmisję w telewizji lub słuchają jego głosu przez radio.
Dzięki komputerowi papież może bardzo szybko rozesłać na cały świat napisane przez siebie nauki 

o dobrym Bogu. 

– Czym się zajmuje papież? 
 (modli się, spotyka się z ludźmi, pisze ważne listy i książki, jeździ do innych krajów, żeby mówić  

  ludziom o Bogu, odprawia Msze św., przemawia z okna na „Anioł Pański”, śpiewa, martwi się  
  o innych, chce, żeby na świecie był pokój).

Wszystko to robi papież, ale najważniejsze, że uczy innych ludzi o Bogu. Z jego modlitwy i jego 
przemówień dowiadujemy się o tym, że dobry Bóg kocha wszystkich ludzi i chce, żeby wszyscy osiągnęli 
szczęście.

4. Piosenka
K. uczy piosenki:
      C          G
      Czy wy wiecie, że mamy papieża,
      G          C
      czy wy wiecie, że mamy papieża,
      a          F
      czy wy wiecie, że mamy papieża,
           C    G7   C
      papieża, w którym mieszka Święty Duch?

     Pełni mocy, wdzięczności i chwały – (powtórzyć trzy razy)
     papieża, w którym mieszka Święty Duch.

W piosence śpiewaliśmy, że w papieżu mieszka Duch Święty. To Bóg zsyła Ducha Świętego, aby 
pomagał papieżowi. 

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. podaje rymowankę: 

Ojciec Święty się raduje, dzieciom Boga pokazuje.

2. Modlitwa
K. modli się z dziećmi za papieża: 

Dobry Boże, otocz swą opieką papieża.
Wspieraj jego pracę, daj mu zdrowie i siły,

aby dobrze służył Kościołowi. Amen.
Pamiętajcie o modlitwie za papieża w waszych rodzinach.

K. wraz z dziećmi śpiewa piosenkę: „Czy wy wiecie, że mamy papieża”.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„(…) rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» 

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!»  
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: 
«Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!» Powiedział mu po raz trzeci: 
«Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy 
kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do 
niego Jezus: «Paś owce moje!»”

(J 21,15-17)

2. Okruch mądrości
„Kapłan, jako mąż wiary i modlitwy, może być dla świeckich światłem i siłą w zleconej im służbie 

dla świata”.
(Walter Kasper)

3. Wiersz
Najdroższy Arcypasterzu
Jestem najmniejszą Twoją owieczką:
z parafii naszej – przedszkolne dziecko.
Niosę Ci serce i bukiet kwiatów,
bo Tyś jest taki dobry jak tatuś.
Ja chcę być także najlepszą córką,
Twoim promykiem i jasną chmurką,
zawsze bliziutko Boga na niebie
prosić, by w opiece miał, Ojcze, Ciebie!

           (s. Helena Cabała)

4. Warto przeczytać
A. Frossard, Świat Jana Pawła II, Kielce 2005.
M. Łuczak, Święty od zaraz!. Refleksje o Janie Pawle II, Kielce 2006.
T. Szulc, Jan Paweł II, Warszawa 1998.
Te chwile tworzą historię, pod red. prof. W. Bartoszewskiego, Kielce 2004.
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18. KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM

Ogólne cele katechetyczne
 Odkrywanie prawdy, że święty to przyjaciel Boga.
 Wychowanie do życia w świętości.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– określi, kogo nazywamy świętym 
– wymieni kilku znanych świętych
– poda imię patrona swojej parafii.

Umiejętności
Dziecko:
– umie zaśpiewać refren piosenki „Święty uśmiechnięty”.

Postawy
Dziecko:
– wyraża Bogu wdzięczność za świętych orędowników w niebie
– samo chce zostać świętym.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, modlitwa, śpiew, życiorys Matki Teresy z Kalkuty, praca  
z ilustracjami, opowiadanie, zabawa.

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające świętych i błogosławionych (m. in. Matka Teresa z Kal-
kuty), magnetofon, pacynka Kasi, kaseta z piosenką „Święty uśmiechnięty”.

I. WPROWADZENIE

K. wita sie serdecznie z dziećmi, zachęcając je do wspólnej modlitwy „Ojcze nasz”.
Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o świętych.
– Kim chcielibyście zostać w przyszłości?
 (lekarzem, kierowcą, nauczycielką itd.)
Wymieniliście różne zawody. Każdy z was może zostać kimś innym, ale wszyscy możemy także zostać 

świętymi. Przypomina o tym znana piosenka.
K. odtwarza z magnetofonu pierwszą zwrotkę i refren piosenki „Święty uśmiechnięty”.

– Kto może zostać świętym?
Świętym może zostać każdy człowiek, wszyscy ludzie.
– W jaki sposób zachowuje się święty?
– Gdzie można spotkać świętych?

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Święty to człowiek, który słuchał dobrego Boga i starał się zachowywać Bożą naukę. Żyjąc na ziemi 

był bardzo dobry dla innych. Taki człowiek upodobnił się do Niego. Święty to przyjaciel Boga. Święci 
są bardzo szczęśliwi i radośni, bo są teraz z Bogiem. Modlą się za nas i pomagają nam, abyśmy też 
kiedyś poszli do nieba. W niebie jest bardzo wielu świętych.

Na dzisiejsze spotkanie przyniosłem kilka obrazków, które ich przedstawiają.
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2. Praca z ilustracjami
K. pokazuje i krótko omawia te obrazki, a dzieci na przygotowanej wcześniej planszy, wyobrażającej niebo, 
przypinają je.

Nawet największy święty też kiedyś był dzieckiem takim jak wy. Pewnie grał w piłkę, chodził do 
szkoły, pomagał rodzicom, jeździł na rowerze, lecz najważniejsze jest to, że kochał Boga.
K. prezentuje obrazek z Matką Teresą z Kalkuty i mówi:

Posłuchajmy o pewnej dziewczynie, która z całego serca pokochała Boga i ludzi. Znamy ją jako 
Matkę Teresę z Kalkuty.

Była ona bardzo dobra. Opuściła swój kraj i wyjechała do Kalkuty, gdzie jest dużo ludzi 
biednych i chorych, bezdomnych, mieszkających na ulicy. Matka Teresa opiekowała się nimi. 
Dzięki niej zakładano szpitale oraz domy dla ludzi umierających. Razem z innymi siostrami 
zakonnymi pochylała się nad każdym potrzebującym człowiekiem. Całym swoim życiem po-
kazywała, jak żyć, aby zostać świętym.

3. Rozmowa z dziećmi
– Kto chciałby zostać świętym?

– Co możemy robić, żeby zostać świętymi?
 (modlić się, pomagać rodzicom, zgodnie się bawić, mówić prawdę itd.)

Kasia także chciała być przyjaciółką Boga, czyli świętą. Posłuchajmy.

4. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Kasia chce zostać świętą

Mama z westchnieniem usiadła w fotelu: 
– Taka jestem dzisiaj zmęczona i niewyspana. – Jedną ręką podparła głowę, a drugą kołysała 

wózek z cicho gaworzącą Olą, moją małą siostrą.
– Mamo, ja się nią zaopiekuję. Może zaśnie, a ty chwilkę odpoczniesz – zaproponowałam, 

zostawiając ciekawą układankę z klocków, bo postanowiłam wyręczyć mamę.
– Dziękuję ci, córeczko – mama z ulgą oparła się wygodniej w fotelu i… w chwilę potem 

już spała. 
Przyniosłam z tapczanu duży, ciepły koc i troskliwie otuliłam nim mamę.
Ola, kołysana przeze mnie, wkrótce również zasnęła. 
„Teraz będę się bawiła cichutko, żeby mamusia i Oleńka mogły spokojnie spać” – uśmiech-

nęłam się do siebie z zadowoleniem.
Gdy mama się obudziła, powiedziała do mnie: 
– Nadal, Kasiu, jesteś bardzo dobrą dziewczynką. Jeżeli będziesz tak postępować, z pewno-

ścią zostaniesz świętą. 
Bardzo ucieszyły mnie te słowa.

5. Rozmowa na temat opowiadania

– Co zrobiła Kasia, żeby pomóc mamie?
– W jaki sposób pomagacie waszym rodzicom?
– Kto się cieszy, kiedy pomagacie rodzicom?
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6. Zabawa ruchowa
K. zaprasza grupę do zabawy.
Dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na jedno klaśnięcie katechety przystają w miejscu, żeby wysłuchać 
jego poleceń, np.:

–  chcę być świętym, dlatego pięknie się modlę (dzieci klękają ze złożonymi do modlitwy rękami)
–  chcę być świętym, dlatego zamiatam podłogę
–  chcę być świętym, dlatego pięknie uśmiecham się do wszystkich (itd.)

K. może dodać jeszcze inne propozycje.
Na dwa klaśnięcia dzieci znów chodzą po sali. Po kolejnym klaśnięciu łączą się w pary i tańczą, trzymając 
się za ręce.

Każdy z nas może zostać świętym, jeżeli tylko będzie czynił dobro i kochał Boga.

7. Piosenka z gestami
K. uczy dzieci refrenu piosenki „Święty uśmiechnięty”, posługując sie gestami zilustrowanymi w pod-
ręczniku.

Taki duży, taki mały może świętym być. C d G
Taki gruby, taki chudy może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być,
taki ja i taki ty może świętym być.

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, a G a
kocha bliźniego jak siebie samego.   F E
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, a G a
kocha bliźniego jak siebie samego.   F E

Kto się nawróci, ten się nie smuci –
każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona – 
każda święta chodzi uśmiechnięta.

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
bo święta załoga kocha tylko Boga. (powtórzyć dwa razy)

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami, w szkole i w pracy.  (powtórzyć dwa razy)

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka

– Kogo nazywamy świętym?
K. prosi o powtórzenie rymowanki:

Nazywamy świętym tego, kto był dobry dla każdego.

2. Praca z podręcznikiem
K. poleca wykonanie zadania z podręcznika.
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3. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę.

Dobry Boże, dziękujemy Ci za świętych.
Kochany Boże, pomóż nam, abyśmy byli dobrzy dla wszystkich.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„…w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał,  gdyż 

jest napisane: «Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty»”.
(1 P 1,15-16)

2. Okruch mądrości
„Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trzeba na to stracić całe życie”.

       (Stanisław Jerzy Lec)

„Startem do świętości musi być pokora, czyli prawda o sobie”.
           (Roman Rogowski)

3. Wiersz
Korzenie moje w Tobie. Tyś jest moją glebą.
W Tobie czuwa me męstwo, w Tobie spokój drzemie.
Tyś mi dał dom wieczności, w którą wstąpię: w niebo,
Tyś mi dał schron i drogę, na której trwam: ziemię.

Wyrosłem słowem Twoim z nicości zbudzony – 
Poznałem dnie zachwytu i rozpaczy noce.
Kwitnąłem, kiedyś kazał – opadnę skruszony,
Twoje są moje kwiaty, Twoje me owoce.

          (Wojciech Bąk)

4. Warto przeczytać
Drogi świętości, t. 1-2, red. E. Kondrak i B. Nosek, Kielce 2006.
W. Huenermann, Święty i diabeł, Kraków 1996.
F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych i patronów, Kielce 2004.
P. Paltro, Patroni Europy. Boży bohaterowie, Kielce 2005.
K. Ryczan, Zauroczeni Panem, Kielce 2000.
V. Schauber & H. M Schindler, Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002.
J. Śledzianowski, Śladami Kostki, Kielce 2004.
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19. CMENTARZ – MIEJSCE SPOCZYNKU ZMARŁYCH

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że trzeba się modlić za zmarłych.
 Formowanie godnego zachowania się na cmentarzu.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– rozumie, po co chodzimy na cmentarz
– wie, jak należy się zachowywać na cmentarzu.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi modlić się za zmarłych
– potrafi troszczyć się o groby.

Postawy
Dziecko:
– wyraża szacunek dla zmarłych
– poprawnie zachowuje się na cmentarzu.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, modlitwa, praca z ilustracjami.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, fotografie grobów, znicz nagrobkowy.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci, a potem nawiązuje do nawiedzania cmentarzy przed uroczystością Wszystkich Świętych. 
Może posłużyć się ilustracją lub fotografią cmentarza.

– Kto z was był na cmentarzu?

– Co tam widzieliście?

– Dlaczego ludzie idą na cmentarz?

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
Posłuchajmy opowiadania o Kasi, która też wybrała się na cmentarz.

K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Kasia pamięta o zmarłych

W piątek rano wszystkie dzieci z przedszkola poszły na cmentarz. Gdy były już na miejscu, 
pani powiedziała:

– Słyszycie, jak cicho i spokojnie jest na cmentarzu? My również musimy zachowywać ciszę. 
Nie wolno tu biegać ani krzyczeć, bo zmarli, których tu pochowano, zasługują na szacunek.

Dzieci poszły alejką w głąb. Wtedy zauważyłam, że wiele grobów wygląda na całkiem 
opuszczone, a niektórych w ogóle nie widać pod opadłymi liśćmi.

Pani pokazała nam, w jaki sposób należy na grobach posprzątać. Na szczęście zabrała ze 
sobą grabki i plastikowe wiaderka, więc każdy mógł zebrać liście, aby je później wyrzucić na 
śmietnik. Pani zabrała również ściereczkę, żeby dzieci mogły wyczyścić napisy na grobach. 
Gdy były zajęte porządkami, zauważyłam pod murem mnóstwo brązowych kasztanów.
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– Mam pomysł – pomyślałam – ułożę z nich krzyż na grobie, taki sam jak ten, który ryso-
waliśmy na religii.

Pobiegłam tam prędko, nazbierałam pełne kieszenie kasztanów i wzięłam się do pracy. Po 
chwili krzyż był gotów. 

– Bardzo pięknie, Kasiu – pochwaliła mnie pani. – Trzeba przystrajać groby, na znak, że 
pamiętamy o zmarłych. 

Teraz wszystkie inne dzieci też zabrały się do zbierania kasztanów. Na koniec pani podcho-
dziła do każdego dziecka i odczytywała imię z tabliczki nagrobnej. Dała też przedszkolakom 
zapalone znicze, żeby je postawić na grobach. – A teraz – powiedziała pani – zrobimy coś 
najważniejszego: pomodlimy się za zmarłych. I nauczyła nas takiej modlitwy: „Dobry Boże, 
proszę Ciebie, wszystkich zmarłych weź do siebie”.

2. Rozmowa na temat opowiadania
– Dokąd wybrała się Kasia z grupą przedszkolaków?

– Co mówiła pani na temat zachowania się na cmentarzu?

– W jaki sposób dzieci z przedszkola zakończyły wizytę na cmentarzu?
 (zapaliły znicze i pomodliły się)

3. Nowe pojęcia
K. mówi:

Ludzie, którzy zmarli, są teraz gdzie indziej. Albo mieszkają już z Bogiem, albo są jeszcze w podróży 
do Niego i wtedy potrzebują naszych modlitw, żeby dobry Bóg mógł ich do siebie przyjąć. W grobach 
znajdują się tylko ich ciała. Ale my, pamiętając o tym, że kiedyś mieszkali razem z nami, że kochali 
dobrego Boga, dbamy o miejsce ich spoczynku: sprzątamy, dekorujemy je kwiatami, zapalamy znicze. 
Najważniejsza jednak jest modlitwa za zmarłych.

4. Praca z podręcznikiem
K. prosi o wykonanie pracy z podręcznika dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka – modlitwa
K. mówi:

Nauczymy się modlitwy, którą przekazała nam Kasia.

Dobry Boże, proszę Ciebie, wszystkich zmarłych weź do siebie.

Poproście rodziców, żeby zabrali was na cmentarz i pomodlili się razem z wami za zmarłych.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, 

kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.
(J 11,25-26)
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2. Okruch mądrości
„O zmarłych należy mówić tylko dobrze albo nie mówić nic”.

             (Solon)

„Kochać człowieka – znaczy powiedzieć mu: ty nie umrzesz!”
              (Gabriel Marcel)

3. Wiersz
Zamykają ludzie 
swoje oczy
patrzą dalej
ale w drugą stronę

Zmywają życie
ze skóry
tak do białości
by zajaśnieć

Zwijają swoje 
cienie 
w kostkę składają
i idą nie podnosząc nóg

I tak się już przecież 
nie przewrócą

  (Jerzy Snopek)

4. Warto przeczytać
F. Cuccarese, Zamyślenia nad losem człowieka, Kielce 1995.
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 81-82, 112-113, 149.
B. Hopf, S. Raab, Kochany Boże, jesteśmy tutaj. Nabożeństwa dla dzieci z zastosowaniem metod ak-

tywizujących, Kielce 2003, s. 194-199.
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20. BÓG JEST KRÓLEM SPRAWIEDLIWYM I DOBRYM

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że Bóg jest Królem dobrym i sprawiedliwym.
 Kształtowanie uczynnej i życzliwej postawy wobec najbliższych.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– pamięta, że Bóg jest Królem, który kocha i oczekuje miłości
– poda przykłady, w jaki sposób można sprawić radość najbliższym i Bogu.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi odróżnić dobro od zła
– potrafi powiedzieć, w jaki sposób może pomóc innym.

Postawy
Dziecko:
– wyraża swoją wiarę i ufność wobec Boga
– okazuje dobroć najbliższym.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, inscenizacja, modlitwa, zabawa.

Środki dydaktyczne: korona, berło, płaszcz królewski (wykonany z bibuły lub materiału), tron, rysunki 
przedstawiające np. dzieci grzecznie grające w piłkę, dziecko częstujące kolegów cukierkami, 
dzieci dzielące się kredkami przy rysowaniu itd.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci, a następnie zaprasza grupę do wspólnej modlitwy.
Dobry Boże, cieszymy się, że jesteś z nami.
Chcemy być blisko Ciebie, bo jesteś dobry i bardzo nas kochasz.

Następnie K. wkłada królewską koronę i płaszcz, a do ręki bierze berło.

– Za kogo jestem przebrany? (za króla)

– Gdzie mieszka król?

– Jaki powinien być król, żeby poddani go kochali? (dobry, sprawiedliwy)

Dzisiaj będziemy mówić o wyjątkowym Królu i Jego wyjątkowym królestwie.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie

Opowiadanie o dobrym królu

Dawno, dawno temu żył sobie król. Był bardzo dobrym królem. W jego królestwie panowała 
dobroć i miłość. Wiele osób pragnęło tam zamieszkać, lecz nie było to takie łatwe. Żeby tam 
się dostać, należało spełnić królewskie wymagania.

Pewnego razu do królestwa, gdzie rządził dobry król, przybyło trzech nowych śmiałków, 
chętnych zrobić wszystko, co on im nakaże. Każdy z nich otrzymał kartę z wyznaczonym 
zadaniem oraz złoto. 
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Pierwszy po odczytaniu tej karty nakarmił żebraka, kupił buty dziecku, które biegało boso, 
i lekarstwa dla matki tego dziecka.

Drugi śmiałek odczytał swoje zadanie i wyszedł od króla zamyślony. Idąc zobaczył 
otwarte okno w ubogiej chacie. Gdy zajrzał do środka, zobaczył chorą kobietę, która 
leżała w łóżku. Wszedł tam i dowiedział się, że jest ona całkiem samotna. Postanowił się 
nią zaopiekować.

Trzeci ze śmiałków udał się z kartą i złotem na targ. Po odczytaniu zadania oświadczył: 
– Bardzo dobrze, zacznę wobec tego od siebie. 
Potem wszystko wydał na piękne stroje oraz różne rzeczy do jedzenia i picia.
Po tygodniu król wezwał do siebie pierwszego, drugiego i trzeciego śmiałka. Gdy przybyli, 

zapytał:
– Powiedzcie mi: co też każdy z was zrobił z otrzymanym złotem?
Po zapoznaniu się z trzema sprawozdaniami król stwierdził:
– Mimo że otrzymaliście to samo zadanie, tylko dwaj z was zrozumieli je we właściwy spo-

sób. Oni od zaraz zamieszkają w moim królestwie. Zaś trzeci musi na nowo przemyśleć treść 
zadania: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”.

2. Rozmowa na temat opowiadania
– Dlaczego tylu ludzi chciało zamieszkać w królestwie dobrego króla?

– Co należało zrobić, aby zostać mieszkańcem tego królestwa?

– Ilu śmiałków przybyło do króla?

– Co otrzymali trzej śmiałkowie od króla?

– Co zrobił pierwszy śmiałek po przeczytaniu kartki?

– W jaki sposób zachował się drugi śmiałek?

– Na co wydał złoto trzeci ze śmiałków?

– Jakie czyny podobały się królowi?

– Dlaczego król powiedział, że tylko dwóch ludzi dobrze spełniło swoje zadanie?

– Kto jest naszym bliźnim?

3. Nowe pojęcie
Królem z tego opowiadania jest Bóg. Do Jego królestwa należymy od chwili chrztu. Wielka rodzi-

na dzieci Bożych jest Bożym królestwem. Bóg, który jest dobry i sprawiedliwy, oczekuje od nas, że 
będziemy sobie nawzajem pomagać i będziemy dla siebie dobrzy. Nasz Król cieszy się, kiedy dobrze 
postępujemy. Jednak gdy zrobimy coś złego, gdy sprawimy komuś przykrość, wtedy Boga zasmucamy 
i sami też jesteśmy smutni. Ale gdy przyznajemy się do winy i przepraszamy za zło, wtedy powraca 
uśmiech i zgoda, a Bóg, nasz dobry Król, znowu może być z nas zadowolony.

4. Inscenizacja
K. dzieli katechizowanych na grupy. Każdej z nich przydziela jedną scenkę do odegrania (może dać 
dzieciom rysunek, który przedstawia daną sytuację, np. dzieci grzecznie grające w piłkę, dziecko 
częstujące kolegów cukierkami, dzieci dzielące się kredkami przy rysowaniu itd.). K. przebiera się za 
króla i siada na tronie oraz zachęca po kolei poszczególne grupy do odegrania scen. Po każdej scence 
zadaniem króla będzie pokazać (poprzez uśmiech na twarzy i wypowiedziane zdanie), że podobało 
mu się takie postępowanie.

Królowi podobało się postępowanie dzieci. Starajmy się tak postępować, aby nie zasmucać dobrego 
Króla. Naszym Królem jest Bóg.
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ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Bóg jest Królem, chcę mu służyć, choć nie jestem jeszcze duży.

2. Praca z podręcznikiem
K. poleca wykonanie zadań z podręcznika. 

3. Modlitwa
K. odmawia z dziećmi modlitwę „Aniele Boży, stróżu mój”.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy  

w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto 
się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie 
dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”.

(Mt 18,1-5)

2. Okruch mądrości
„Szczęście to łza, którą się otarło, i uśmiech, który się wywołało”.

                   (Maxence van der Meersch)

„Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie 
powiedzieliby”.

(autor nieznany)

3. Wiersz
Właśnie wtedy wybrał ciebie ktoś
Większy niż ty sam
Który stworzył świat tak dobry
Że niedoskonały
I ciebie tak niedoskonałego
Że dobrego

      (ks. Jan Twardowski)

4. Warto przeczytać
H. Laarmann, Nasze życie jest piękne i kolorowe, Kielce 2002.
F.W. Niehl, A. Thommes, 212 metod do zastosowania na lekcjach religii, Kielce 2004.





III 
 

JEZUS – RODZINA – MIŁOŚĆ
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21. BÓG WYBIERA MATKĘ DLA SWEGO SYNA – JEZUSA

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie okoliczności zwiastowania.
 Kształtowanie postawy posłuszeństwa Bogu i ludziom.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– pamięta, że Maryję wybrał sam Bóg
– wie, że Maryja nie miała grzechów
– wie, kogo nazywamy niewiastą.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania
– potrafi wysłuchać i zaśpiewać w grupie piosenkę „Ona powiedziała «tak»”.

Postawy
Dziecko:
– wyraża posłuszeństwo i miłość względem Boga
– pragnie naśladować Maryję w posłuszeństwie.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie biblijne, śpiew, prezentacja figury i obrazka,
zabawa w fanty.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, figura Matki Bożej, tekst piosenki (lub jej nagranie), obrazek
przedstawiający kobietę.

I. WPROWADZENIE 

K. wita dzieci i rozpoczyna z nimi rozmowę:

– Kto pamięta imię swojej mamy?

– Kto chciałby opowiedzieć o swojej mamie?
Dziś porozmawiamy o Maryi, która bardzo spodobała się dobremu Bogu, bo sama była dobra  

i chętnie pomagała innym. Nigdy też nie zrobiła nic złego. Ponad wszystko kochała dobrego Boga  
i zawsze zachowywała się tak, jak On tego chciał.
K. pokazuje obrazek przedstawiający kobietę i zadaje pytanie:

– Kogo widzicie na obrazku?
 (panią, kobietę, dziewczynę)
Jest jeszcze jedno słowo, którym czasami określamy kobietę. Możemy o niej również powiedzieć 

„niewiasta”.
Powtórzmy wszyscy to słowo: „niewiasta”.

II. AKTYWIZACJA

1. Czytanie Pisma Świętego
Wstańmy i posłuchajmy Pisma Świętego.

K. odczytuje fragment Pisma Świętego (Łk 1,26-33.38):
„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się 
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na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie 
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca». […] Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!». Wtedy odszedł od Niej anioł”.

2. Rozmowa na temat tekstu biblijnego
– Kto odwiedził Maryję?
– Jaką nowinę przyniósł Maryi anioł?
– Co odpowiedziała aniołowi Maryja?
– Jakie imię miał otrzymać Syn Maryi?

3. Prezentacja
K. pokazuje figurę Matki Bożej i mówi:

Ponieważ Maryja zgodziła się urodzić Jezusa, wszyscy Ją za to kochamy. Znakiem tej miłości są  
w naszych domach obrazy lub figury z Jej wizerunkiem.

4. Piosenka
K. uczy (lub prosi o wysłuchanie) piosenki „Ona powiedziała «tak»”.

    Kim jest Ta i kto to jest?    C F
   Bogu spodobała się.     Gis G
Najukochańsza ze wszystkich mam,   C F
Zbawiciela urodziła nam.       Gis B
Tak, tak, tak, tak, tak, tak –       C F
Ona powiedziała „tak”.       Gis G
Tak, tak, tak, tak, tak, tak –       C F
Ona powiedziała „tak”.       Gis B

   Kto Ducha ma, ten mówi „tak”.  B a F B a F
    Kto Ducha ma, ten mówi „tak”.  B F G A
     Mówi „tak”.        H

5. Zabawa ruchowa
K. proponuje następującą zabawę:
Dzieci biegają swobodnie przy dźwiękach muzyki. Kiedy muzyka umilknie, dzieci rozglądają się i starają się 
zbierać kwiaty dla Maryi. Później przynoszą je i składają przy figurze lub obrazie z wizerunkiem Maryi.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

2. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Już Maryja dobrze wie, Jezus będzie Synem Jej.
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3. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę piosenką o Matce Bożej.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 

poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł 
do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiasta-
mi>». 

 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 
Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: 
«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym»”.
      (Łk 1,26-35)

2. Okruch mądrości
„Matka nigdy nie odchodzi ani od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka”.

                (kard. Stefan Wyszyński) 

„Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej”.
                    (Zofia Kossak)

3. Magnificat
„Wielbi dusza moja Pana 
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
 Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
 Święte jest Jego imię – 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
 On przejawia moc ramienia swego, 
 rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
 pomny na miłosierdzie swoje – 
jak przyobiecał naszym ojcom – 
 na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”.

        (Łk 1,46-55)

4. Warto przeczytać
S. Hall, L. Berkshire, Kim jest Jezus?, Kielce 2003.
J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1996.
A. Luci, S. Bersanetti, Maryja mama Jezusa. Album do kolorowania, Kielce 2002.
S. Scheidt, M. Vieth, Kościół dla dzieci. 25 nabożeństw dla dzieci do sześciu lat, Kielce 2001.
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22. NAŚLADUJEMY ŚW. MIKOŁAJA

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie drogi życiowej św. Mikołaja.
 Kształtowanie postawy chętnego obdarowywania innych.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, czym zasłynął święty Mikołaj
– potrafi wyjaśnić, kto to jest człowiek potrzebujący.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć historię św. Mikołaja
– potrafi narysować św. Mikołaja
– potrafi zaśpiewać piosenkę o św. Mikołaju.

Postawy
Dziecko:
– naśladuje św. Mikołaja w dobroci na co dzień
– chętnie dzieli się z rodzeństwem i rówieśnikami tym, co posiada.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, praca z ilustracją, zabawa, metoda niedokoń-
czonych zadań, „głuchy telefon”.

Środki dydaktyczne: obraz przedstawiający św. Mikołaja (biskup z workiem, otoczony gromadką dzieci 
obdarowanych przez niego zabawkami), tekst opowiadania, cukierki.

I. WPROWADZENIE

K. wita grupę. Na tablicy zawiesza obraz przedstawiający św. Mikołaja.

– Kto jest na tym obrazku?

– Po czym poznaliście, że to św. Mikołaj? 

– Co robi św. Mikołaj?

– Dlaczego nazywamy go świętym?

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
Dzisiaj opowiemy o św. Mikołaju.
Dawno temu w mieście Mira żył pewien chłopiec, który miał na imię Mikołaj. Jego rodzice 

byli bogaci. Kiedy zmarli, dostał po nich wielki majątek. 
Pewnego razu dowiedział się, że w jego mieście jest biedna dziewczyna, której rodzicom 

brak pieniędzy na wyprawienie dla niej wesela. Wtedy Mikołaj zaczął się zastanawiać: „Ja 
mam dużo pieniędzy i mógłbym jej pomóc. Tylko jak?”

Myślał i myślał, aż wreszcie wymyślił. Późną nocą, ponieważ nie chciał, żeby go rozpoznano, 
udał się pod dom, w którym mieszkała biedna rodzina. Cichutko podszedł do otwartego okna 
i wrzucił przez nie woreczek z pieniędzmi. Gdy rankiem domownicy obudzili się, zapanowała 
wielka radość ze znalezionych pieniędzy. Dzięki nim dziewczyna mogła wyjść za mąż, nie była 
smutna, a rodzice wyprawili jej wesele. Jednak wszyscy zadawali sobie pytanie:



42

– Kto podzielił się swoimi pieniędzmi z biedną rodziną? Kto jest taki dobry?
Długo nikt nie podejrzewał o to Mikołaja, a on się nie przyznawał, bo zrobił to nie dla 

pochwały, lecz dla dobrego Jezusa.
Od tego czasu Mikołaj wciąż w taki sposób pomagał ludziom: biednym, chorym, ale 

najbardziej dzieciom, które były smutne. Pod osłoną nocy, żeby nikt go nie zobaczył, 
wrzucał przez okno ubranka, zabawki, żywność, pieniądze, lekarstwa. Tak rozdał wszystko, 
co miał.

Aż pewnego razu ludzie odkryli jego tajemnicę: to on jest tym dobrym człowiekiem, który 
pomaga biednym. Dlatego też postanowili go wybrać na biskupa w tym mieście. Mikołaj został 
biskupem, czyli takim szczególnie ważnym księdzem, ważniejszym nawet niż ksiądz proboszcz. 
Ubrano go w czerwony biskupi strój, na głowę włożono mu specjalną, dużą czapkę, a w jego 
ręce pojawiła się wysoka biskupia laska.

Gdy Mikołaj został biskupem, nadal ludziom pomagał. 
Czyny Mikołaja tak podobały się Bogu, że po jego śmierci w nagrodę wziął go do nieba.
Tak więc biskup Mikołaj został świętym.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Co otrzymał Mikołaj po śmierci rodziców?

– W jaki sposób pomógł biednej dziewczynie?

– Kiedy Mikołaj dawał ludziom prezenty?

– Dlaczego rozdawał je nocą?

– Kim został Mikołaj, gdy ludzie dowiedzieli się o jego dobroci?

– Komu jeszcze podobał się Mikołaj?

– Gdzie po śmierci trafił Mikołaj?

Mikołaj był bardzo dobrym człowiekiem, chętnie pomagał innym i dzielił się z nimi. Gdziekolwiek 
przeszedł, pojawiała się radość, dlatego wybrano go na biskupa. Dzisiaj wiele osób chce go naślado-
wać, czyli upodobnić się do niego. Co rok, w każde imieniny św. Mikołaja, do dzieci przychodzi ktoś, 
kto go zastępuje, przynosząc im prezenty. My także możemy go naśladować w robieniu innym miłych 
niespodzianek. Każde dziecko też może być dobrym św. Mikołajem.

O dobrym św. Mikołaju jest nawet piosenka, której się teraz nauczymy. 

3. Piosenka
K. uczy piosenki:

  Mikołaj się zbliża, dzieci się radują,
  do kościoła śpieszą i tak wyśpiewują:
  „Prawdą jest, prawdą jest,
  że święty Mikołaj dobry jest”.

4. Ćwiczenia w zakresie zastosowania zdobytej wiedzy
4.1. Zdania niedokończone

Każdy może naśladować św. Mikołaja.

– Co trzeba zrobić, żeby być do niego podobnym?
W odpowiedzi na to pytanie K. może pomóc dzieciom, stosując metodę zdań niedokończonych.
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Chcę być podobna do świętego Mikołaja i smutnej dziewczynce dam swoją …. (dzieci kończą zdanie, 
np. lalkę, książkę, gdy mama na to pozwoli).

 Chcę być podobny do św. Mikołaja, więc chorej babci …. itd.

A teraz wstańcie, bo już dziś spróbujemy naśladować św. Mikołaja.

4.2. Zabawa ruchowa

Dzieci przy wesołej muzyce poruszają się, jak chcą, po sali. K. wyłącza muzykę, żeby im wydać polecenie:
Cicho, tak jak św. Mikołaj, na palcach, chodzimy po sali.

Znowu muzyka, znów zatrzymanie, i mamy robić co innego:
Radośnie uśmiechamy się do koleżanek, kolegów.
Cicho robimy pociąg, który jeździ po sali. 

K. zwraca uwagę dzieci na siebie, oznajmiając:
Ja też chcę być dobrym św. Mikołajem. Mam tutaj cukierki.

– Co mam z nimi zrobić, aby naśladować św. Mikołaja i podobać się dobremu Bogu? (dzieci odpo-
wiadają) 

W dalszym ciągu zabawy K. jest zawiadowcą. Pociąg jeździ dalej, zatrzymując się na przystanku, gdzie K. 
częstuje cukierkami. 

4.3. Wykonanie i losowanie niespodzianki

K. rozdaje dzieciom czyste kartki, na które naklejają przygotowane wcześniej przez niego kwiaty, serca, 
uśmiechnięte słońce lub inne radosne obrazki (mogą je też narysować samodzielnie). Po skończonej pra-
cy K. zbiera te rysunki w ładną torebkę, prosząc, żeby grupa usiadła w kółku, a następnie w rytm muzyki 
dzieci przekazują sobie tę torebkę, podając ją z rąk do rąk i losując z niej miłą niespodziankę dla siebie 
(na własność). 

III. ZAKOŃCZENIE

1. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują zadania z podręcznika. K. przypomina im, że św. Mikołaj był biskupem, a biskup nosi na 
głowie specjalną czapkę. Zachęca też, żeby w domu nie zapomniały go naśladować.

2. Rymowanka
K. uczy rymowanki, tym razem metodą głuchego telefonu.
Dzieci dzielą się na grupę chłopców i grupę dziewczynek, a w zabawie trzeba głuchym telefonem przekazać 
hasło: „Mikołaj jest święty i daje prezenty”.

Mikołaj jest święty i daje prezenty.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, 

którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy 
ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? 
(…) Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie 
spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry 
dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

(Łk 6,31-33.35-36)
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2. Okruch mądrości
„Należy dawać to, co jakoś kosztuje,
wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś,
co się lubi, aby dar miał wartość przed Bogiem”.

    (Matka Teresa z Kalkuty)

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje”.

     (Antoine de Saint-Exupèry)

3. Wiersz
Witamy Ciebie, staruszku święty,
Coś przyszedł do nas z wysokiego nieba.
Wiemy, że kochasz wszystkie dzieci,
Że Ciebie, święty, też kochać trzeba.

Psocimy czasem, lecz nie ze złości,
Więc prosimy dzisiaj nam to wybaczyć
I w dowód swojej wielkiej miłości
Na wszystkie dzieci tutaj popatrzeć.

       (w: T. Śmiech, Z. Trzaskowski, Z uśmiechem w życie, Kielce 1996)

4. Warto przeczytać
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 78-81.
M. Maliński, Bajki niebieskie, Kraków 1996.
C. Pertler, E. Reuys, Dzieci obchodzą dzień św. Mikołaja, Kielce 2002.
E. Reuys, H. Viehoff, Jak zorganizować święto? 1000 pomysłów dla grup dziecięcych, Kielce 2004,  

s. 205-215.
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23. PRZYGOTUJĘ SERCE PRZYCHODZĄCEMU JEZUSOWI 

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie prawdy o tym, że warto spełniać dobre uczynki.
 Wychowanie do dobroci.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– potrafi wyjaśnić, co to jest dobry uczynek
– rozumie, że człowiek przez zło odwraca się od Boga. 

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi okazywać dobro innym ludziom
– potrafi wspólnie zaśpiewać piosenkę „Sercem kocham Jezusa”.

Postawy
Dziecko:
– wykazuje postawę cierpliwego oczekiwania
– chętnie spełnia dobre uczynki.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, śpiew piosenki, prezentacja obrazów, ocena 
zachowania – naklejki. 

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, tekst opowiadania, tekst piosenki „Sercem kocham Jezusa”, serca-
-naklejki.

I. WPROWADZENIE

Niedawno mówiliśmy, że dobry Bóg wybrał Matkę dla swojego Syna.

– Jak ma na imię Syn dobrego Boga?

– Jak ma na imię Matka Jezusa?

Jezus narodził się dawno temu, ale w Kościele przypominamy sobie co roku to ważne wydarzenie 
i przygotowujemy się do tych narodzin. Teraz właśnie jest taki czas przygotowania.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
Posłuchajmy, jak na przyjście Jezusa przygotowywano się w rodzinie Kasi.

K., prezentując dialog Kasi i Piotrka, może się posłużyć pacynką Kasi.

Dobry uczynek Kasi

Wróciłam z przedszkola w znakomitym humorze.
– Coś ty dzisiaj taka radosna? – zapytał Piotrek.
– Cieszę się, bo mnie i Anię pochwaliła nasza pani, i to przy wszystkich dzieciach.
– A za co was pochwaliła?
– Bo Krzyś był smutny, a my zaprosiłyśmy go do naszych zabaw. Wiesz, że Krzyś to chłopiec 

trochę nieśmiały, a w przedszkolu jest od niedawna. Dzisiaj stał pod ścianą i nic nie mówił, 
tylko patrzył, jak inne dzieci się bawią. Wtedy postanowiłyśmy włączyć go do wspólnej za-
bawy. Nie wyobrażasz sobie, jak się cieszył, kiedy razem budowaliśmy zamek z klocków. No  



46

i potem pani pochwaliła nas, że zatroszczyłyśmy się o kolegę, a ponadto dzieci zachwycały się 
naszym zamkiem.

– No to masz już pierwszy dobry uczynek – oświadczył brat. – Ja też muszę się postarać, 
bo przecież pamiętasz, mówiłem ci o tym, że już niedługo jest Boże Narodzenie, a najlepiej 
możemy się do niego przygotować poprzez spełnianie dobra.

– Tak, pamiętam – odparłam. – Muszę pomyśleć, jakim jeszcze dobrym uczynkiem mogła-
bym przygotować moje serce na te ważne narodziny.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Dlaczego Kasię rozpierała radość po powrocie z przedszkola?

– Za co pani pochwaliła obie dziewczynki?

– Jak Piotrek nazwał czyn Kasi i Ani?

3. Nowe pojęcie
Zachowanie Kasi i Ani było dobre. Gdy człowiek pomaga drugiemu lub okazuje mu dobroć, za-

chowanie takie nazywamy dobrym uczynkiem.
Kiedy spełniamy dobre uczynki, podobamy się Bogu. 

K. prosi, żeby dzieci podały przykłady dobrych uczynków (sprzątanie zabawek, pocieszenie kolegi, pomoc 
rodzicom czy dzielenie się czymś, tak jak na ostatniej katechezie).

Dobrymi uczynkami służymy Bogu i pomagamy innym ludziom.

– A jakie czyny nie podobają się dobremu Bogu i ludziom?
 (grymaszenie przy jedzeniu, bicie kolegów, nieposłuszeństwo wobec rodziców itp.)
Tak postępując obrażamy naszych bliskich i odwracamy się od dobrego Boga.
W oczekiwaniu na Boże Narodzenie pragniemy się do niego dobrze przygotować, tak aby cieszył 

się z tego Jezus.

4. Praca z podręcznikiem 
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

5. Piosenka 
K. uczy dzieci piosenki „Sercem kocham Jezusa”.

Sercem kocham Jezusa,   C
sercem kocham Jezusa,   G C
zawsze będę go kochać,   C
On pierwszy ukochał mnie.  d G C

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Moje serce przygotuję – na Jezusa oczekuję.

2. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę o dobre przygotowanie serc na przyjście Jezusa.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, 
 przygotuj swą duszę na doświadczenie! 
 Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, 
 a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, 
 abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, 
 prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym 
 i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami. 
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności, 
 nie dozna opieki.
Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, 
 a przed obliczem Jego uniżą swe dusze”.

        (Syr 2,1-3.6.12-13.17)

2. Okruch mądrości
„Gdy kocham świat takim, jaki jest – już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym 

jest moje serce”.
(John Robinson)

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”.
        (Antoine de Saint-Exupéry)

3. Wiersz
Jednego serca! Tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Co by przy moim miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi.

Jednych ust trzeba! Skąd bym wieczność całą
Pił napój szczęścia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało
Widząc się świętym pomiędzy świętemi.

Jednego serca i rąk białych dwoje!
Co by mi oczy zasłoniły moje,
Bym zasnął słodko marząc o aniele,

Który mnie niesie w objęciach do nieba…
Jednego serca! Tak mało mi trzeba,
A jednak widzę, że żądam za wiele!

     (Adam Asnyk)

4. Warto przeczytać
S. Balestrini, R.E. Polastri, Opowieści różowego aniołka na Boże Narodzenie, Kielce 2002.
A. Bartl, B. Cratzius, Już pachnie Bożym Narodzeniem. Zbiór pomysłów dla całej rodziny, na czas 

Adwentu i Bożego Narodzenia, Kielce 2003.
I. Biermann, L. Dvořáková, Bożonarodzeniowa podróż aniołków, Kielce 2003.
E. Bock, Bożonarodzeniowy blask gwiazdy, Kielce 2004.
E. Bock, Na świątecznym stole. Świąteczne ozdoby na stół. Wesołe majsterkowanie na Boże Narodze-

nie, Kielce 2005.
E. Fittkau, Ozdoby na Boże Narodzenie, Kielce 2005.
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 13-30.
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B. Hopf, S. Raab, Kochany Boże, Ty przynosisz światło. Nabożeństwa dla dzieci na czas Adwentu  
i Bożego Narodzenia, Kielce 2003.

M., Nuβbaum, G. Dürr, R. Erker, Moja książeczka na Adwent i Boże Narodzenie. Nowe opowiadania, 
wesołe rymy oraz 24 propozycje do majsterkowania, gier i malowanek dla dzieci, Kielce 2001.

L. Perina, Bożonarodzeniowe dekoracje, Kielce 2005.
C. Pertler, E. Reuys, Dzieci świętują Adwent i Boże Narodzenie, Kielce 2003.
T. Špidlik, Sztuka oczyszczania serca, Poznań 2003.
R. Zanoni, Małe pomysły na Boże Narodzenie, Kielce 2005.

JASEŁKA 
dla najmłodszych

Tekst i opracowanie
Jerzy Snopek

Osoby:  Narrator
   Anioł
   Józef i Maryja
   Gospodarz
   Pasterze
   Kacper, Melchior i Baltazar
   Wół, Zając, Osioł

Przedstawienie jasełkowe rozpoczynamy kolędą „Dzisiaj w Betlejem” (światła przygasają).
Po wysłuchaniu kolędy starsze dziecko (lub katecheta) może z zapaloną świecą odczytać fragment  

o Bożym Narodzeniu z Ewangelii według św. Łukasza.

Scena 1
Narrator:   Historię wam dziś opowiem o Jezusie, co jest Bogiem. Matka Jego, spójrzcie sami, taka 

zwykła między nami (wchodzi Maryja), a Anioła zobaczyła (reflektory na Anioła).
Anioł:    Witaj, witaj, Bogu miła! Oto moja jest nowina, że Bóg wkrótce da Ci Syna.
Maryja:    Chętnie bym Go wychowała, gdybym tylko męża miała. Kto pomoże kochać Syna, gdy 

nadejdzie ta godzina?
Narrator:   Kto pomoże? Spójrzcie sami (wchodzi św. Józef), przywitajcie go brawami!
Józef:    Ja pomogę, jestem Józef, ja nie boję się pracować, umiem wiercić i heblować. Razem 

syna wychowamy, potem Bogu Go oddamy (obejmuje Maryję i odchodzą).
Narrator:   Poszli razem w stronę miasta. Idzie Józef i niewiasta. Jest też osioł szaro-czarny, choć 

pożytek z niego marny. Do Betlejem doszli wioski, lecz niemałe mają troski. Martwi 
Józef się zmęczony…

Józef:    Gdzie ja znajdę dom dla żony?
Narrator:   Szukał długo, a noc ciemna i Maryja drżała z zimna, no i osioł zmarzł też srodze,  

o skarpetkach śnił na nodze. 
Józef:    (puka laską do drzwi) Może tutaj?…(zza drzwi wychyla się dziecko w roli Gospodarza 

z zapaloną lampą naftową lub świecą). Szukam dachu, domu, łóżka – coś ciepłego do 
garnuszka.

Maryja:    Nie jesteśmy ludźmi złymi, Boga z sobą przynosimy.
Gospodarz:  Do widzenia, dobrzy ludzie, nic wam nie pomogę w trudzie. Ja pieniędzy potrzebuję, 

domy ludziom wynajmuję. Wszędzie pełno, dużo kasy, a wy biedni, wy… brudasy. 
Narrator:   Dokąd poszli? Spójrzcie sami. Tam, za miastem, pod lasami szopa stara w polu stała  

i nie pusta: siano było, ciepło było, parę zwierząt tam się skryło, bardzo miło się zrobiło. 
Tam zrodziła Panna Syna, kiedy przyszła Jej godzina.
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Scena 2
Coraz głośniej słychać kolędę „Bóg się rodzi”. 

Józef:    Ja pomogłem, jak umiałem – żłóbek z desek pozbijałem.
Wół:     Dałem siana ja wiązeczkę.
Zając:    Otuliłem Dziecineczkę.
Osioł:    Chciałem dotknąć ja Dziecinę, lecz się bałem odrobinę, bo zrobiło dziwną minę. 
Maryja (solo) śpiewa kolędę „Cicha noc”.  

Scena 3
Do szopki zbliżają się pasterze.

Narrator:   Przyszli goście. Spójrzcie sami – ludzie zwą ich pasterzami.
Pasterz I:   Biedny jestem, nie mam wiele, moim skarbem – przyjaciele i Jezusek w sianku mały, 

co zadziwi wnet świat cały.
Pasterz II:   Leżysz, Jezu, tu w stajence, więc Ci oddam moje serce
     (wyjmuje zza pazuchy kartonik z czerwonym sercem).
Pasterz III:   Ja pomodlę się do Ciebie, tak jak aniołowie w niebie. 
     Śpiewać umiem trochę gorzej, ale może ktoś pomoże?

Wszyscy trzej śpiewają kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. 

Scena 4
Narrator:   To nie koniec gości tutaj, kto tam puka, czego szuka? Spójrzcie tylko, moi mili, na 

wielbłądach tu przybyli…
Kacper:    Jestem Kacper!
Baltazar:   Ja – Baltazar.
Melchior:   A ja Melchior jestem wielki.
Kacper:    Mam kadzidło!
Baltazar:   Ja mam złoto.
Melchior:   A ja mirrę mam pachnącą.
Kacper:    Jadąc dniami i nocami…
Baltazar:   …dolinami i górami…
Melchior:   …przybyliśmy tu z darami…
Kacper, Baltazar i Melchior (chórem): …bośmy króle nad królami!
Osioł:    Zaraz, zaraz, czy nie wiecie? Jezus Królem jest na świecie!
Królowie:   Zaśpiewajmy więc Królowi, malutkiemu Jezusowi.

 Śpiewają razem kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Zakończenie
Narrator:    Taka radość wszędzie była, lecz historii nie skończyła,
      bo co roku zimą przecież Jezus rodzi się na świecie.
      Szuka Józef, szuka Matka, tam gdzie dzieci jest gromadka.
      Czy to Kielce, czy to Kraków –
      dobrze Im wśród przedszkolaków!

Jasełka możemy zakończyć śpiewem kolęd i modlitwą.
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24. BOŻE NARODZENIE – JEZUS RODZI SIĘ W STAJENCE 

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie faktów związanych z narodzinami Jezusa.
 Wzbudzenie pragnienia dobrego życia, aby je złożyć w darze Dzieciątku.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– pamięta, że Jezus narodził się w stajence w Betlejem
– potrafi powiedzieć, że Jezusa, Syna Bożego, urodziła Maryja
– rozumie, że Bóg posłał na ziemię swego Syna z miłości do nas.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć historię narodzin Jezusa
– potrafi wyjaśnić, dlaczego w kościele ustawia się szopkę.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę wdzięczności Bogu za Jezusa
– chętnie składa Dzieciątku w darze dobre uczynki.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, „budujemy szopkę”, dzielenie się opłatkiem.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, tekst opowiadania, siano, figurka Dzieciątka Jezus, opłatek.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci serdecznie i rozpoczyna modlitwę. Potem kieruje do nich pytania:

– Kto z was potrafi powiedzieć, kiedy są jego urodziny?

– W jaki sposób obchodzicie ten dzień?

Każdy człowiek ma taki jeden dzień w roku, kiedy świętuje swoje urodziny. Przypomina sobie wtedy 
wraz z najbliższymi, jak to było, kiedy przyszedł na świat.

Posłuchajmy teraz historii pewnych niezwykłych narodzin.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie biblijne
W Rzymie żył potężny władca, August, który rządził ogromnym państwem. Także Józef  

i Maryja żyli w kraju, który do niego należał. Pewnego dnia do Nazaretu, gdzie mieszkali, przybył 
posłaniec z wieściami, że władca chce policzyć wszystkich swoich poddanych, dlatego każdy 
ma się udać do miejsca swoich narodzin i podpisać się. Z Nazaretu do miasteczka Betlejem, 
gdzie urodził się Józef, było daleko, i Maryja chętnie zostałaby w domu, gdzie czuła się dobrze. 
To tutaj chciała urodzić w spokoju swoje dziecko, lecz rozkazów władcy należało słuchać.

Józef i Maryja byli biednymi ludźmi, więc w daleką podróż wybrali się tylko z osiołkiem, 
na którym Maryja mogła usiąść, gdy za bardzo zmęczyła ją piesza wędrówka. Przez cały dzień 
wędrowali po pagórkach i krętych drogach, aż pod wieczór dotarli wreszcie do Betlejem. 
Szczególnie zmęczona była Maryja, bo przecież wkrótce miała urodzić dziecko. Józef zaczął 
więc szukać jakiegoś pokoju na noc. Ale całe miasto było pełne ludzi, którzy tak samo jak 
Józef i Maryja przybyli, aby się dać spisać i wszędzie, gdzie zapukali, słyszeli: „wszystko już 
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zajęte, nie mamy żadnych wolnych miejsc”. Na szczęście jeden z gospodarzy ulitował się nad 
wyczerpaną Maryją i zaprowadził ich do stajenki na polu. Tutaj Maryja i Józef mogli zostać. 
Stajenka była przytulna i spokojna, a mieszkające w niej zwierzęta chętnie ogrzały strudzonych 
podróżnych. 

Jeszcze tej samej nocy na świat przyszło Dzieciątko Jezus. Maryja owinęła Je w pieluszki, 
przytulała i kołysała, a kiedy zasnęło, ostrożnie położyła w żłobie. Maryja i Józef z miłością 
przyglądali się Dzieciątku, a nad szopką zapłonęła duża, jasna gwiazda.
(w: C. Pertler, E. Reus, Dzieci świętują Adwent i Boże Narodzenie, Kielce 2003, s. 38-39)

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Do jakiego miasta wyruszyli Józef i Maryja na spis ludności?

– Gdzie znaleźli nocleg?

– Dlaczego Józef i Maryja musieli nocować w szopie?

– Kto tam się urodził?

Narodziny Jezusa nie były zwyczajne, bo nie urodził się, tak jak my, w szpitalu. Miejsce dla Niego 
znalazło się tylko w szopie, gdzie mieszkały zwierzęta. Ale i tak Jego Mama, Maryja, była bardzo 
szczęśliwa. Wiedziała, że Jej Syn został wysłany przez Boga, aby być z ludźmi, których bardzo ukochał. 
Dlatego wszyscy bardzo się cieszymy z Jego narodzin.

Historia narodzin Jezusa została opisana w Piśmie Świętym, aby wszyscy ją mogli przeczytać  
i poznać.

Odczytamy teraz fragment tej historii.

3. Czytanie Pisma Świętego
K. uroczyście czyta fragment Pisma Świętego (Łk 2,4-7):

„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego 
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie”.

4. Ćwiczenie w zakresie kształtowania postaw
4.1. Rozmowa z dziećmi

Gdy są wasze urodziny, otrzymujecie prezent albo kilka prezentów. 

– Co chcielibyście ofiarować Jezusowi na Jego narodziny?

4.2. Wyścielenie źłóbka

Po wyliczeniu, co można by ofiarować, każde dziecko dostaje od K. trochę siana, żeby później wspólnie 
z innymi złożyć je w pustym żłóbku, przygotowanym na tę okazję dla małego Jezusa. Przynosząc do żłóbka 
swoje źdźbło, dzieci mogą powiedzieć, co chciałyby Mu ofiarować na Jego urodziny. Później wszyscy razem
celebrują umieszczenie figurki Dzieciątka Jezus na posłaniu z tego siana.

5. Nowe pojęcie
Podzieliliśmy się teraz z Jezusem różnymi darami. Ale On bardzo chce, żebyśmy również dzielili 

się między sobą.
K. pokazuje opłatek.
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Opłatek to taki biały chleb, którym dzielą się ludzie w noc narodzin Dzieciątka Jezus, składając 
sobie przy tym różne dobre życzenia.

6. Rozmowa z dziećmi na temat składania życzeń
Podczas składania życzeń należy zachować powagę i spokój. Bliskim życzymy tego, co dobre.

7. Składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem

– Czego chcielibyście dzisiaj życzyć sobie nawzajem?
K. wręcza każdemu kawałek opłatka, zwracając się do grupy z ogólnymi życzeniami.
Następnie dzieci dołączają się do wzajemnych życzeń, łamiąc się opłatkiem.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
Nauczmy się teraz wierszyka, który będzie nam przypominał o Bożym Narodzeniu:

Tę wiadomość słyszeć miło: Dziecię nam się narodziło!

2. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

3. Modlitwa
Podziękujemy dobremu Bogu za to, że dał nam Jezusa, z którego narodzin wszyscy możemy się 

cieszyć.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Naród kroczący w ciemnościach 
 ujrzał światłość wielką; 
 nad mieszkańcami kraju mroków 
 światło zabłysło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany, 
na Jego barkach spoczęła władza. 
Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.

    (Iz 9,1.5) 

2. Okruch mądrości
„Bóg się rodzi, moc truchleje; Pan niebiosów – obnażony; 
Ogień – krzepnie; blask – ciemnieje; Ma granice – nieskończony”. 

              (Franciszek Karpiński) 

3. Wiersz
Narodziłeś się
dla ludzi.
A ludzie?
Co na to ludzie?
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Nie przyjęli Cię
pod swój dach,
nie przyjęli Cię 
do swych serc.
Przyszedłeś zbawić świat,
a on Cię przyjął w żłobie,
gdzie wół i osioł
kłaniali się Tobie.
PANIE, opuściłeś niebo
i żłób przyjąłeś,
z człowieka winy jego zdjąłeś…

       (Dariusz Kurpiński)

4. Warto przeczytać
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 25-28.
W. Hoffsümmer, Cud tej nocy. 60 opowiadań bożonarodzeniowych do wykorzystania w przedszkolu, 

szkole i parafii, Kielce 2003.
D. Skwark, Jasełka – teatrzyki dla dzieci. Krótkie scenariusze inscenizacji związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia, Kielce 2004.
R. Zanoni, Szopka na Boże Narodzenie, Kielce 2005.



54

25. „PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE”

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie historii o pasterzach, którzy przyszli do Jezusa.
 Radość z narodzin Jezusa, wyrażona śpiewem kolędy.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, czym zajmują się pasterze
– pamięta, kto pasterzom powiedział o narodzeniu Jezusa.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, kto i po co przyszedł do Jezusa
– potrafi zaśpiewać kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

Postawy
Dziecko:
– wyraża gotowość dzielenia się z innymi, nawet gdy samo ma niewiele
– chętnie dziękuje za otrzymane dary.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, zabawa w owce i wilka, śpiew kolędy.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, magnetofon lub gitara, tekst kolędy. 

I. WPROWADZENIE

K. wita serdecznie dzieci.
Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o kimś, kto bardzo lubi owce.
– Kto z was widział kiedyś owieczkę?
– Jak wygląda owieczka? (jest biała, miękka, puszysta, miła)
Gdy byłem kiedyś w górach, widziałem całe stado owiec. Takie duże stado nie powinno być bez 

opieki, bo mógłby na nie napaść wilk. Dlatego nad stadem czuwają pasterze. Dbają o owieczki, o to, 
aby miały co jeść i pić, by nie zgubiły się i nie zostały napadnięte przez dzikie zwierzęta.

II. AKTYWIZACJA

1. Czytanie Pisma Świętego
Posłuchajmy, co przydarzyło się pasterzom w noc Bożego Narodzenia.
Najpierw jednak wyjaśnię wam występujące w tekście trudne słowa. „Zwiastuję” znaczy ogłaszam; 

„chwała Pańska” to wspaniałe światło, pochodzące z nieba. Było ono znakiem dla pasterzy, że to Bóg 
posyła do nich aniołów; „zastępy niebieskie” to aniołowie.
K. czyta fragment Pisma Świętego (Łk 2,8-18):

„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte  
w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania». 
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Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy 
do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z po-
śpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli  
o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się 
temu, co im pasterze opowiadali”.

2. Pytania do tekstu biblijnego

– Czym zajmują się pasterze?

– Dlaczego strzegą owiec?

– Kto się ukazał pasterzom?

– Jaką nowinę miał dla nich anioł?

– W jaki sposób pasterze przywitali Jezusa?

3. Śpiew kolędy
K. wyjaśnia trudne słowa występujące w kolędzie.
„Przybieżeli” to znaczy przybiegli, przybyli; „lira” to instrument muzyczny; „dziwy” to dziwne rze-
czy.
K. uczy kolędy:

 D        DGD
1.  Przybieżeli do Betlejem pasterze,
  (h)        DGD
 grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
 h     H
 Chwała na wysokości,
 e     A
 chwała na wysokości,
 DAD   DAD
 a pokój na ziemi!

2.  Oddawali swe ukłony w pokorze
 Tobie z serca ochotnego, o Boże.
 
3.  Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
 których oni nie słyszeli, jak żywi!

4. Zabawa ruchowa
K. jest w tej zabawie pasterzem. Wszystkie dzieci wchodzą w rolę owiec. Chowają się w różnych miejscach 
sali. Owce mają dobiec do pasterza stojącego po drugiej stronie sali na jego okrzyk: „Owce do szopy!”

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Do stajenki przychodzimy, w niej Jezusa odwiedzimy.
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2. Modlitwa
K. modli się wraz z dziećmi, śpiewając poznaną kolędę.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz 

stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 
Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udzia-
łem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betle-

jem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli 
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione 
o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali”.

(Łk 2,8-18)

2. Okruch mądrości
„Bóg nie przysyła nam daru; On sam jest darem.
Jego obecność oznacza coś więcej niż zwykły prezent”.

             (kard. Aloisio Lorscheider)

3. Wiersz
Zapaliłaś nade mną latarnie
Jak nad stajenką w Betlejem ubogim
W mojej stajni tak samo jest marnie
Siano w głowie jest moim barłogiem. 

               (Jacek Okoń)

4. Warto przeczytać
R. i G. Ferrarotti, Księga Bożego Narodzenia. Wycinanki, wierszyki, inscenizacje, piosenki, Kielce 

2001.
T. Gorlowski, W drodze do Betlejem. Kolędy i opowiadania, Kielce 2005.
C. Pertler, E. Reus, Dzieci świętują Adwent i Boże Narodzenie, Kielce 2003.
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26. TRZEJ KRÓLOWIE SKŁADAJĄ DARY JEZUSOWI

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie historii o pokłonie trzech Mędrców.
 Wychowanie do dobroci i dzielenia się z innymi.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– rozumie, w jakim celu Trzej Królowie przybyli do Jezusa 
– wymieni dary, jakie Jezus od nich dostał.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć własnymi słowami historię pokłonu Mędrców
– potrafi obdarowywać innych.

Postawy
Dziecko:
– chętnie poświęca swój trud i czas dla Jezusa i bliskich osób
– składa Jezusowi swoje dobre uczynki jako dar.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie biblijne, praca z ilustracjami, zabawa „droga 
przez labirynt”.

Środki dydaktyczne: kreda, ilustracje (dobre i złe uczynki), szopka.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci, a potem wprowadza w nowy temat pytaniami:

– Kto z was widział szopkę w kościele?

– Kogo przestawiają ustawione tam figurki?
Dziś porozmawiamy o tym, kto jeszcze odwiedził Jezusa w szopie. Posłuchajmy.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K. opowiada, dobierając odpowiednie ilustracje:

Dary Mędrców

Daleko od Betlejem mieszkało trzech bardzo mądrych ludzi, to znaczy mędrców. Mędrcy 
ci czerpali wiedzę ze starych ksiąg, bo chcieli odkryć, co jest w życiu najważniejsze. W ten 
sposób dotarła do nich wiadomość, że gdy na niebie pojawi się dziwna, wyjątkowa gwiazda, 
będzie to znakiem narodzin tak wielkiego Króla, jakiego nigdy jeszcze nie było. Będzie to Król 
królów, Król nad królami.

Odtąd co noc pilnie obserwowali niebo. Mijały kolejne noce, a wyjątkowej gwiazdy ani śladu. 
Już im się nie chciało czekać.
Aż pewnego razu jeden z Trzech Mędrców ją ujrzał, więc razem postanowili udać się  

w drogę do największego Króla na świecie.
– Musimy Mu zanieść najwspanialsze, najdroższe prezenty – stwierdził pierwszy, a dwóch 

pozostałych zgodziło się na to z ochotą.
Zapakowali więc swoje dary. Pierwszy uznał, że najlepszym prezentem będzie złoto, ponieważ 

oznacza dostatek i władzę. Drugi zabrał kadzidło. Kadzidłem jest mieszanka wspaniałych ziół, 
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które przy spalaniu wydzielają piękny zapach. Tym zapachem oddaje się w świątyniach cześć 
Panu Bogu. Kadzidło jest bardzo cenne, droższe nawet nieraz od złota. Trzeci zabrał mirrę. 
Mirra to taka bardzo droga maść, przeznaczona dla kapłanów i królów.

Mędrcy ruszyli w drogę. Już po kilku dniach byli bardzo zmęczeni, lecz ich to wcale nie 
zniechęcało. Na przemian padał deszcz albo świeciło słońce, a oni szli, szli, szli. Kierunek 
wskazywała im gwiazda. 

Po długiej podróży, gdy zaczynało im już brakować sił, dotarli do miasteczka Betlejem. Tam 
w ubogiej szopie znaleźli Dzieciątko Jezus i Jego Matkę, Maryję, oraz Józefa, Jego opiekuna. 
Pokłonili się przed Jezusem, składając Mu swe dary, bo wiedzieli, że On jest w jednej osobie 
ich Królem i Bogiem. Maryja przemówiła do nich:

– Dziękuję, że przyszliście do mojego Syna. Dziękuję za dary, a zwłaszcza za trud, jakiego 
wymagała od was ta długa i niebezpieczna podróż.

Mędrcy wrócili do swoich domów z wielką radością, bo znaleźli Króla, który jest Bogiem.

2. Rozmowa na temat opowiadania
K. zadaje pytania:

– W jaki sposób trzej Mędrcy dowiedzieli się o tym, że ma się narodzić Król?

– Co prowadziło Mędrców do Betlejem?

– Kto okazał się Królem, którego Mędrcy szukali?

– Za co podziękowała Mędrcom Maryja?

3. Zabawa – labirynt
K. buduje labirynt. W labiryncie rozmieszczony jest zestaw obrazków przedstawiających dobre i złe uczynki. Dzieci 
muszą wybrać te dobre, żeby w nagrodę otrzymać serduszko. Kto wybierze zły obrazek, zaczyna od początku. Po 
przejściu całej trasy dzieci składają swoje serduszka w stajence przy żłóbku. 

4. Rozmowa z dziećmi
– Za co Maryja podziękowała Mędrcom?
 (za trud, za to, że przebyli tak daleką drogę)
Ludziom często nie chce się chodzić do kościoła. Mówią, że jest za daleko. Mędrcy przeszli drogę 

o wiele dłuższą. Nie zapominajcie o tym.
Bądźcie z rodzicami na Mszy św. w dniu, w którym obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskie-

go, nazywaną też uroczystością Trzech Króli. W tym dniu święcona jest kreda, którą wykonujemy na 
drzwiach naszych domów specjalny pamiątkowy napis: K+M+B. 

Ten napis, który wykonujemy na drzwiach naszych domów, oznacza, że mieszkają w nim ludzie, 
którzy uwierzyli w Jezusa tak jak Trzej Królowie.

5. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Trzej Królowie się zbliżają, coś dla Ciebie, Jezu, mają.
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2. Modlitwa 
K. modli się wraz z dziećmi.

Drogi Jezu, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami.
Składamy Ci w darze nasze serca i nasze dobre uczynki.
Kochamy Cię, drogi Jezu.

3. Praca domowa
K. prosi, żeby dzieci w domu pokolorowały obrazek oraz przyniosły na następny raz zdjęcia przedstawiające 
ich rodzinę.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 

miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiaro-
wali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną 
drogą udali się do swojej ojczyzny”.            

(Mt 2,9-12)

2. Okruch mądrości
„Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszyst-

ko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec,  
a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące”. 

(bł. Elżbieta)

3. Wiersz
Spóźniłem się
Trzech już było
a moja gwiazda
dawno już zgasła

Spóźniłem się
muzyka ucichła
zamknął w skrzydła 
skrzypce ostatni anioł

Spóźniłem się
światła pogasły
pewnie nie czeka
miłość w pieluchach

Przyszedłem
bez słowa bez darów
z sercem ściśniętym 
w dłoniach

Czekał 
czekał trochę podrośnięty
Mama zrobiła herbatę
Mały uśmiechnięty
nie pytałem 
o Tatę…

  (Jerzy Snopek)
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4. Warto przeczytać
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 38-40.
T. Jelonek, Wędrówki biblijne, Kraków 2003.
E. Reuys, H. Viehoff, Jak zorganizować święto? 1000 pomysłów dla grup dziecięcych, Kielce 2004,  

s. 261-264.
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27. CHCĘ, ABY MOJA RODZINA BYŁA ŚWIĘTA

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, z jakich osób składa się Święta Rodzina.
 Kształtowanie postawy miłości w rodzinie.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– wymieni osoby, z których składa się jego rodzina 
– wymieni członków Świętej Rodziny
– rozumie, że życie w rodzinie powinno się opierać na miłości i dobroci.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, jak możemy naśladować Świętą Rodzinę
– potrafi wraz z innymi radośnie śpiewać kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

Postawy
Dziecko:
– modli się za swoją rodzinę
– wyraża wdzięczność Bogu za swoich bliskich
– przyjmuje postawę miłości wobec rodziców.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, śpiew kolędy, praca ze zdjęciami, prezentacja 
obrazu.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, ilustracja Świętej Rodziny, zdjęcia rodzin przyniesione przez dzieci, 
szopka, pacynka Kasi, opowiadanie, tekst kolędy.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i rozpoczyna spotkanie modlitwą „Zdrowaś Maryjo”.
Na ostatniej katechezie prosiłem was, żebyście przyniosły zdjęcia przedstawiające waszą rodzinę, 

więc pokażcie je teraz.
Dzieci wyjmują zdjęcia.

– Kto chciałby opowiedzieć, kim dla niego są osoby na zdjęciu?
Jeżeli dzieci są zbyt nieśmiałe, może rozpocząć K., pokazując zdjęcie i omawiając skład osobowy swojej 
rodziny.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Jak dobrze mieć rodziców!
W niedzielę ja i Piotrek zjedliśmy na śniadanie pyszną jajecznicę, którą przygotowała nam 

mama. Później ubraliśmy się w ciepłe swetry i rękawiczki zrobione przez mamę na drutach,  
i poszliśmy z tatą do kościoła. Mama musiała zostać w domu z Olą. 

Gdy szliśmy, z podwórka sąsiadów wypadł pies i z głośnym szczekaniem rzucił się do nas. 
Tato złapał za jakiś kij i zaczął nim uderzać w ziemię, żeby go odstraszyć. Schowaliśmy się za 
plecami taty. W końcu wyszedł sąsiad i przywołał do siebie psa. Podszedł też do nas, przepra-
szając za tę niebezpieczną sytuację. 
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W kościele stanęliśmy przy szopce. Wpatrywaliśmy się w ustawione tam figurki. Odczytany 
fragment Pisma Świętego opowiadał o tym, jak świętemu Józefowi ukazał się we śnie anioł, 
żeby ostrzec go przed Herodem. Józef zabrał Maryję i Jezusa do Egiptu, bo tam nic im nie 
groziło.

Po Mszy św. podziękowaliśmy dobremu Bogu za rodziców, którzy tak się o nas troszczą. Po 
powrocie do domu zaopiekowaliśmy się Olą, żeby mama mogła się wybrać na Mszę św.

– Mamo, uważaj na psa sąsiadów! – zawołałam, gdy wychodziła.

2. Rozmowa na temat opowiadania
K. pyta:

– Kto przygotował dzieciom śniadanie i ciepłą odzież?

– Co się stało, gdy Kasię i Piotrka zaatakował pies?

– O czym opowiadał fragment Pisma Świętego, czytany w kościele?

– Przed czym Kasia ostrzegła mamę?

3. Nowe pojęcie
Pokazywaliście zdjęcia swoich rodzin, a ja pokażę wam teraz inną rodzinę. Jest to rodzina bardzo 

wyjątkowa.
K. pokazuje ilustrację Świętej Rodziny i omawia ją.
Dzieci wymieniają imiona przedstawionych na nim osób.

Rodzina to mama, tata, dzieci, dziadkowie. Każda z tych osób powinna troszczyć się o to, żeby 
wszystkim innym żyło się jak najlepiej. Ważna jest modlitwa, ta wspólna oraz ta za innych. Warto też 
sobie pomagać, tak aby każdy w rodzinie dobrze się czuł.

4. Śpiew kolędy
Nauczymy się kolędy, która mówi, jak powstała Święta Rodzina.
W tej kolędzie Jezusa nazywamy Chrystusem, bo On przyszedł na świat po to, aby uwolnić ludzi 

od zła, czyli oswobodzić. Mianem bydląt nazywane były kiedyś zwierzęta gospodarskie, wśród których 
narodził się Jezus.

 
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem   D
wesoła nowina,          D A
że Panna czysta, że Panna czysta    D
porodziła Syna.          D A
 Chrystus się rodzi,        D
 nas oswobodzi, 
 anieli grają, króle witają,      D
 pasterze śpiewają, bydlęta klękają –
 cuda, cuda ogłaszają.       A D

5. Czytanie Pisma Świętego
Dalszy ciąg Ewangelii opowiada o tym, że gdy Jezus zaczął dorastać, był posłuszny Maryi – swojej 

Matce, i św. Józefowi, który się Nim opiekował.
Posłuchajcie.

K. czyta werset Łk 2,51:
„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany”.
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– A jak wy okazujecie posłuszeństwo swoim rodzicom?

– W jaki sposób pomagacie swoim rodzicom? 

6. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki. 

Matka Jezusa, Józef święty i mały Jezus uśmiechnięty.

2. Modlitwa
Podziękujmy dobremu Bogu za naszych rodziców. Za to, że przekazali nam życie i troszczą się  

o nas.
Jeżeli któreś z dzieci nie ma ojca, matki lub obojga rodziców, K. powinien się wykazać szczególną delikat-
nością (np. dziękujmy za tych rodziców, którzy żyją, i za tych, którzy zmarli).

Na naszych dotychczasowych spotkaniach chwaliliśmy Boga za to, że jest dobry. Teraz będziemy też 
chwalić Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W tym celu nauczymy się nowego pozdrowienia: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”.

Odpowiadamy na to: „Na wieki wieków. Amen”.
„Na wieki wieków” to znaczy „na zawsze”.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię  

i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, 
aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż 
do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu we-
zwałem Syna mego»”.

(Mt 2,13-15)

2. Okruch mądrości
„Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie 

godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. 
(…) Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród”.

(Jan Paweł II)

3. Wiersz
Przystroimy stajenkę
Pachnącą jedliną,
Zaśpiewamy kolędę
Z Najświętszą Rodziną:

Z opiekunem Józefem,
Z Najświętszą Panienką
Zabawimy Dzieciątko
Wesołą piosenką!
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Zostaniemy przy szopce
Chociażby do rana,
By się z nami cieszyła
Dziecina kochana.

      (w: T. Śmiech, R. Trzaskowski, Z uśmiechem w życie, Kielce 1996, s. 29)

4. Warto przeczytać
Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej, red. J. Stala, Kielce 2005.
J. Dobraczyński, Cień Ojca, Warszawa 1994.
I. Flemming, J. Fritz, Zabawy na współpracę. W domu, w przedszkolu i w szkole, Kielce 1999.
H. Kreis, Święta Rodzina z Nazaretu, Kraków 2004.
E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003.
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28. W MOJEJ RODZINIE PANUJE MIŁOŚĆ

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie wartości, jaką stanowi rodzina.
 Wzbudzenie wdzięczności Bogu za rodzinę. 

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– wymieni imiona swoich najbliższych 
– wie, że należy kochać swoją rodzinę.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, jak okazujemy miłość w rodzinie
– potrafi okazywać miłość podczas „zabawy w rodzinę”.

Postawy
Dziecko:
– wyraża wdzięczność Bogu za wszystkich członków rodziny
– modli się za swoje rodzeństwo.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, modlitwa, inscenizacja, scenka teatralna „Rodzina”.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, rekwizyty do scenek.

I. WPROWADZENIE

K. wita grupę, rozpoczynając spotkanie kolędą „Dzisiaj w Betlejem”.

Na ostatnim spotkaniu poznawaliśmy bliżej Świętą Rodzinę. 

– Kto z was wymieni imiona osób, z których składa się Święta Rodzina?

– Jakie imiona występują w waszych rodzinach? 
 (imię mamy, taty, rodzeństwa)

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa z dziećmi
Gdy dzieci wymienią po imieniu członków swojej rodziny, K. mówi:

Wiemy już, jakie imiona noszą wasi bliscy. Do rodzeństwa zwracamy się imieniem, np. Kasiu, Piotrku. 
Do rodziców jednak to się nie odnosi. Nazywamy ich mamą i tatą lub mamusią i tatusiem, bo należy 
się im od nas szczególny szacunek i miłość. 

2. Czytanie Pisma Świętego
Posłuchajmy, jak Pismo Święte zachęca nas do tego.

K. uroczyście czyta fragment Pisma Świętego (Syr 3,6):
„Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Bogu, da wytchnienie swej 

matce”.
Dobry Bóg obiecuje każdemu człowiekowi, że jeżeli będzie kochał rodziców, to czeka go długie  

i szczęśliwe życie.
K. pyta: 
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– Kiedy naszej mamusi dajemy trochę wytchnąć?

– W jaki inny jeszcze sposób okazujemy miłość naszym rodzicom? 
 (gdy jesteśmy im posłuszni, gdy im pomagamy)

Przy poznawaniu imion waszych bliskich dowiedziałem się, że niektórzy z was mają także rodzeń-
stwo. Opowiedzcie:

– Co lubicie robić z bratem lub siostrą? 

– W jakich czynnościach możecie im pomóc?

Pomoc rodzicom, a także wspólna zgodna zabawa z rodzeństwem to dowód miłości rodzinnej. 
Spróbujmy teraz pobawić się w rodzinę, w której panuje taka właśnie miłość.

3. Zabawa w grupach – inscenizacje
K. dzieli dzieci na grupy. Zadaniem grup jest przedstawienie dowolnej sceny z życia rodzinnego. K. może 
dzieciom pomóc w dobraniu ról oraz w ustaleniu, jaki będzie temat odgrywanej scenki.
Gdy dzieci skończą, K. podsumowuje ich pracę.
Przykładowe tematy do przedstawienia:

– tata wrócił do domu po pracy
– przygotowujemy wspólny posiłek i sprzątamy po nim
– wstajemy na niedzielną pobudkę i razem wychodzimy do kościoła.

4. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

My w rodzinie się kochamy, w sercach miłość Bożą mamy.

5. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę:

K.: Dobry Boże, dziękujemy Ci za mamę (tatę, babcię itd).
Dzieci: Dziękujemy Ci, dobry Boże.

2. Zadanie domowe
K. prosi, by na następne spotkanie dzieci przyniosły zdjęcia lub rysunki przedstawiające babcię i dziadka.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, 
 a prawa matki nad synami utwierdził. 
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 
 a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 
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 a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. 
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 
 a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce”.

            (Syr 3,2-6)

2. Okruch mądrości
„Dziecka nie wystarczy tolerować,
dziecko trzeba polerować.
Zostawione samo sobie, nie zabłyśnie”.

                 (Jerzy Snopek)

3. Wiersz
Spraw, dobry Panie Boże,
aby ze mną w niebie 
znalazły się klocki – 
dla mnie i dla Ciebie.
  I daj psa mieć z sobą,
  co biega na smyczy,
  moją mamę, tatę 
  i wiele słodyczy.
Niech brat mój tam będzie
i siostra kochana,
taka rozdrażniona 
od samego rana.

          (ks. Tadeusz Śmiech)

4. Warto przeczytać
J.M. Allué, Wielka księga gier i zabaw, Kielce 2002.
A. Braun, Mniej... to często znaczy więcej, Kielce 2001.
I. Flemming, Zabawy na chwilkę. W domu, w przedszkolu i w szkole, Kielce 1999. 
J. Prekop, C. Schweizer, Dzieci są gośćmi, którzy pytają o drogę, Kielce 2003.
D. Skwark, Minisalon gier i zabaw. Gry planszowe i zabawy dla całej rodziny, Kielce 2004.
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29. DZIĘKUJEMY BOGU ZA BABCIĘ I DZIADKA

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że babcia i dziadek są darem Boga.
 Wychowanie do szacunku wobec dziadków.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– rozumie, jak wielkim darem dla rodziny jest babcia i dziadek
– poda imiona swoich babć i dziadków.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, w jaki sposób okazujemy szacunek i miłość dziadkom
– potrafi wykonać laurki i obdarzyć nimi babcię i dziadka.

Postawy
Dziecko:
– z radością modli się za swoich dziadków
– wyraża za nich wdzięczność Bogu.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, modlitwa, praca ze zdjęciami, zabawa z piłką, praca plastyczna. 

Środki dydaktyczne: zdjęcia lub rysunki dzieci przedstawiające ich dziadków, kartki do wykonania 
laurek, piłka, teksty wierszy i modlitw.

I. WPROWADZENIE

Na to spotkanie dzieci przynoszą zdjęcia lub rysunki przedstawiające ich dziadków.

PROPOZYCJA I

K. wspólnie z dziećmi ogląda zdjęcia, a potem prowadzi rozmowę:

– Jak mają na imię wasi dziadkowie i babcie?

– Co lubicie robić razem z babcią i dziadkiem?

ZADANIE

Każde dziecko podchodzi do tablicy, na której umieszcza fotografie babci i dziadka. Jeśli nie wszystkie
dzieci je mają, mogą przypiąć rysunki.

PROPOZYCJA II

K. rozpoczyna piosenką „Bóg kocha mnie”.

Przed chwilą śpiewaliśmy o kochającym nas Bogu. Kocha nas wiele osób.

– Kto jeszcze was kocha? 
 (mama, tata, brat, babcia, dziadek…)

– Kim są dziadkowie? 
 (rodzicami naszych rodziców)

– Kim wy jesteście dla swoich dziadków? 
 (wnukami)
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– Jakie imiona noszą wasi dziadkowie i babcie?
Dzieci siedzą w kole. K. prosi, aby na to pytanie odpowiadały w następujący sposób: „Jestem wnuczką N i N”, 
„Jestem wnukiem N i N”, podając imiona swoich dziadków.

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa z dziećmi
Dobry Bóg dał nam nie tylko rodziców, ale i dziadków, czyli babcię i dziadka. Dziadkowie należą do 

rodziny i są jej wielkim darem – prezentem. To oni wychowali waszych rodziców, opiekowali się nimi, 
a teraz pomagają swoim dzieciom w wychowywaniu wnucząt, czyli was. Często, gdy rodzice muszą iść 
do pracy, zastępują ich w opiece nad wami. Babcia i dziadek, podobnie jak rodzice, troszczą się o was, 
pragną waszego dobra, modlą się za was, abyście wyrośli na dobrych i mądrych ludzi, ponieważ bardzo 
was kochają. Dla dziadka i babci jesteście bardzo ważni, jesteście radością ich życia.

– Co dziadkowie robią dla swoich wnuków?

– Co dla ciebie robi babcia?

– Co dla ciebie robi dziadek? 
 (przyprowadza do przedszkola, babcia piecze pyszne ciasto, opowiada bajki,  daje prezenty, zabiera  

  na spacer, prowadzi do kościoła itd.) 
K. może zaproponować zabawę, w której dzieci będą odpowiadać na wyżej postawione pytania w niżej 
podany sposób.

2. Zabawa z piłką
Dzieci cały czas siedzą w kręgu, a K. pomiędzy nimi. K. w zabawie wykorzystuje piłkę, którą rzuca do nich, 
lecz w różne strony, z pytaniem: „Co dla ciebie robi babcia?” Dziecko udziela odpowiedzi, odrzucając piłkę. 
K. rzuca piłkę innemu dziecku i pyta: „Co dla ciebie robi dziadek?” (itd).

 
Gdyby w grupie znalazło się dziecko, któremu zmarł dziadek lub babcia, należy podkreślić, że oni teraz  
w niebie nadal mu pomagają i modlą się w jego potrzebach.

3. Rymowanka
K. prosi grupę o powtórzenie rymowanki:

Ja dla babci i dla dziadka mam dziś serce oraz kwiatka.

Dziadkowie tak dużo dla was robią, tak bardzo was kochają. A właśnie zbliża się dzień, w którym 
będziecie mogli okazać im swoją miłość, wdzięczność i szacunek.

– Co zrobią kochane wnuczęta, żeby sprawić przyjemność swoim dziadkom? 
 (wręczą kwiaty, ucałują ich, pomogą im, pomodlą się za nich, wykonają laurkę) 
Już dziś przygotujemy się na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zrobimy dla nich laurki, które im wtedy 

wręczycie.

4. Praca plastyczna
4.1. Wykonanie laurki

K. może rozdać dzieciom złożone na pół kartki z bloku. Na pierwszej stronie dzieci rysują bukiet kwiatów. 
W środku K. może zamieścić życzenia.

4.2. Praca z podręcznikiem

Wykonanie osobnej laurki można zastąpić pracą z podręcznikiem.
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III. ZAKOŃCZENIE

1. Modlitwa
Po wykonaniu laurek K. zachęca grupę do wspólnej modlitwy za dziadków.

Dziadkowie modlą się za was, ale i oni potrzebują waszych modlitw. Dlatego teraz podziękujmy 
Bogu za babcię i dziadka, którzy są dla nas bardzo ważni i bardzo nas kochają.
Dzieci będą powtarzać za K.:

Kochany Boże, dziękujemy Ci za babcie i dziadków.
Daj im zdrowie i wiele lat życia, bo bardzo ich kochamy. Potrzebna jest nam ich modlitwa i pomoc. 

Amen.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze 

powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój”.
(Pwt 5,16)

2. Okruch mądrości
„Starość nie czyni nas zdziecinniałymi, jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze praw-

dziwe dzieci”.
 (Johann Wolfgang Goethe)

3. Wiersz
Przyszła do mnie Babcia
ze starej fotografii,
a za nią jej kredens,
i krzesło, i dwie szafy.

Przysiadła obok
na chwilę jak ptak,
u stóp miała
swój ogród i sad.

I wtedy tak spojrzała
łagodnie i słonecznie,
że znów jak dawniej
stałem się dzieckiem.

– Co powiesz, Wnusiu?
pyta mnie przez sen,
a ja nagle tak głośno,
aby wszyscy słyszeli,
zawołałem:
– Babciu, kocham Cię!

         (Tadeusz Chudy)

4. Warto przeczytać
H. Baum, Odkrywamy na nowo zabawy z czasów naszych babć. Zabawy na każdą pogodę, Kielce 

2002.
L. Blanco, S. Carbonell, Wartości w życiu rodziny. Ponad 100 zabaw rozwijających wrażliwość na 

wartości ogólnoludzkie, Kielce 2003.
P. Pauling, Szczęśliwe dzieci – czyli udane wychowanie, Kielce 2000.
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30. ZABAWĄ I NAUKĄ CHWALIMY BOGA

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że zabawą i nauką chwalimy dobrego Boga.
 Zachęcenie do aktywnego i zgodnego udziału we wspólnych zabawach.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– wymieni, zachowania podczas zabawy, które podobają się Bogu. 

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyjaśnić, dlaczego zgodna zabawa podoba się Bogu
– potrafi wyjaśnić, dlaczego warto się uczyć
– potrafi omówić kilka wynalazków ułatwiających życie.

Postawy
Dziecko:
– chętnie bierze udział we wspólnych zabawach
– wyraża chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, śpiew, praca z ilustracjami, wspólna zabawa  
w grupach.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, opowiadanie, zdjęcia lub ilustracje do zobrazowania różnych wy-
nalazków (żelazko, telewizor, samolot, komputer), klocki.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i rozpoczyna spotkanie modlitwą:
Drogi Boże, pomóż nam dobrze się bawić, abyśmy chwalili Ciebie i sprawiali radość naszym rodzi-

com. Amen.
Dziś właśnie porozmawiamy na temat:

Jak się bawić, śpiewać, uczyć, aby Boga nie zasmucić.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
Posłuchajmy dalszego ciągu przygód Kasi.

K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Kasia się bawi

Piotrek właśnie uczył się do ważnego sprawdzianu, więc siedział w swoim pokoju i ze 
skupieniem czytał. Wtedy odwiedziły mnie przyjaciółki, Ania i Basia. Wszystkie razem po-
stanowiłyśmy bawić się w chowanego. Pierwsza szukała Basia. Ja schowałam się za zasłoną  
w pokoju Piotrka. Piotrek poprosił, żeby mu nie przeszkadzać, ale odpowiedziałam:

– Przecież mogę się bawić, gdzie mi się podoba!
Za chwilę do pokoju wpadła Basia z okrzykiem:
– Więc tu się schowałaś!
– To wszystko przez ciebie – zrobiłam Piotrkowi wyrzut, po czym obie wyszłyśmy.
Później postanowiłyśmy bawić się lalkami.
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– Ja chcę Zuzię – powiedziała Ania.
– Ja też! – głośno złościłam się na nią.
– To ja pierwsza ją wzięłam – upierała się Ania.
– Ale ona jest moja! – szarpnęłam lalkę, rozrywając ją przy tym na dwie połowy.
Tej naszej kłótni nie udało się zażegnać Piotrkowi, więc poszedł prosić mamę o pomoc. 

Mama zawołała mnie i tak tłumaczyła:
– Nie wolno przeszkadzać, kiedy twój brat odrabia lekcje. Nauka jest bardzo ważna, bo 

dzięki niej świat może stawać się lepszy. Piotrek mógłby na przykład zostać wynalazcą. Poza 
tym, skoro już zaprosiłaś koleżanki, to powinnaś użyczyć im swoich zabawek. Zabawa zawsze 
powinna być taka, żeby podobała się Bogu i żeby nie przeszkadzało to innym.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Czym zajmował się Piotrek w swoim pokoju?
– W co bawiła się Kasia z koleżankami?
– Dlaczego ich zabawy nie mogły się podobać Piotrkowi?
– Co powiedziała mama na temat zabaw?
– W jaki sposób bawicie się w domu i w przedszkolu?

3. Nowe pojęcia
Zgodna i dobra zabawa jest rzeczą bardzo ważną i przyjemną, bo sprawiamy nią radość sobie  

i Bogu. Nie mniej ważna jest jednak nauka. Bez nauki nie byłoby na świecie wielu udogodnień. Kiedy 
ktoś wymyśla nowe urządzenie, które ułatwia życie ludziom, nazywamy to wynalazkiem.

– Jakie wynalazki potraficie wyliczyć?
 (żelazko, telewizor, samolot, komputer itp.)

K. powinien na spotkanie przynieść zdjęcia różnych wynalazków (lub odpowiednie ilustracje).
Zobaczymy teraz, czy umiecie bawić się razem.

4. Zabawa klockami
K. dzieli dzieci na grupę dziewczynek i chłopców. Jedna i druga ma wspólnie układać domki z klocków, 
chłopcy – np. garaże, a dziewczynki – np. dom dla lalek.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Praca domowa
Dzieci wykonują zadanie z podręcznika (kolorowanie, wycinanka, rysowanie).
K. prosi o przyniesienie na następny raz składników, jakie będą potrzebne do wykonania kanapek.

2. Modlitwa
K. modli się wraz z dziećmi piosenką „Bóg kocha mnie”. 

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim 

ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej 
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!”

(Flp 4,4-6)
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2. Okruch mądrości
„Dzieci i czas nigdy nie stoją w miejscu”.

     (Jerzy Snopek)

„Bawić się i śmiać z entuzjazmem i śpiewać radośnie, wiedzieć, że choćby jednej istocie żyje się 
lepiej, ponieważ ty żyjesz – to znaczy odnieść sukces”. 

(Ralph Waldo Emerson)

3. Wiersz
Patrzę na moje ręce,
Są jeszcze takie małe,
A kiedyś może będą
Stalowy most budowały.

Patrzę na moje ręce,
Są jeszcze takie małe,
Czasu trochę upłynie,
Trud wielki będą dźwigały.

Będą silne i dzielne,
Choć dzisiaj lubią się bawić.
Rękom dzieci, co rosną,
Boże, racz błogosławić.

              (Stefania Suchowa)

4. Warto przeczytać 
A. Bartl, C. Nitsch, Zabawy dla maluchów. Różne propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

Kielce 2003.
M.C. Betacci, Podręcznik gier i zabaw na świeżym powietrzu, Kielce 2003.
E. Fürl, Teatr w przedszkolu i świetlicy. Od pierwszego pomysłu do przedstawienia, Kielce 2004.
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31. BÓG OBDARZA NAS POŻYWIENIEM

Ogólne cele katechetyczne
 Wdzięczność Bogu za pożywienie.
 Kształtowanie właściwego stosunku do żywności.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– rozumie, że Bóg obdarza nas pożywieniem
– rozumie, że należy szanować pożywienie.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi modlić się przed i po posiłku
– potrafi docenić trud potrzebny do uzyskania żywności i sporządzenia posiłków.

Postawy
Dziecko:
– dziękuje Bogu i rodzicom za pożywienie
– chętnie dzieli się pożywieniem z innymi.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, nauka tekstu modlitwy, przygotowanie kanapek.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, pacynka Kasi, tekst opowiadania, tekst modlitwy, chleb, masło, 
wędlina, sałata, ogórek, pomidor, żółty ser.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i rozpoczyna katechezę modlitwą.
Znów spotykamy się razem. Abyśmy mogli bawić się, rozmawiać, uczyć potrzebujemy jeść śniadania, 

obiady, kolacje.
K. pyta:

– Z czego dziś się składało wasze śniadanie?
– Kto pomagał mamie w przygotowaniu śniadania?
Mam nadzieję, że nikt z was nie grymasił przy jedzeniu tak jak Kasia. Posłuchajmy.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Śniadanie Kasi

Przyszłam rano na śniadanie do kuchni. Tam czekał już na mnie talerz z gorącymi kluskami 
na mleku, przygotowany przez mamę.

– Siadaj i jedz – zaprosiła mnie mama.
– Ja nie lubię zup mlecznych. nie będę tego jadła. 
– Czy wiesz, Kasiu – powiedziała mama – ile trudu kosztowało przygotowanie tego śniada-

nia? Musiałam wstać bardzo wcześnie, iść do sklepu po mleko, a potem jeszcze to wszystko 
ugotować.

Tymczasem do kuchni przyszedł Piotrek i na widok talerzy zawołał:
– Moje ulubione śniadanie!
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Gdy odmówił modlitwę, z apetytem zabrał się do jedzenia.
Mama przez ten czas zrobiła mi kanapki. Krojenie chleba i smarowanie zajęło mamie sporo 

czasu. Później poukładała na kanapkach wędlinę i warzywa. Kończąc swoje śniadanie Piotrek 
powiedział:

– Kasiu, zobacz, ile kłopotu sprawiłaś mamie tym swoim wybrzydzaniem. Ja zawsze zjadam 
wszystko, co mi mama przygotuje, bo ona lepiej wie, co jest dla mnie najlepsze.

Zrobiło mi się przykro, że grymasiłam przy jedzeniu, sprawiając mamie kłopot.
„Może gdybym znała modlitwę przed jedzeniem, to nauczyłabym się wszystko jeść?” – po-

myślałam, postanawiając, że jeszcze dziś poproszę, żeby Piotrek nauczył mnie tej modlitwy.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Co musiała zrobić mama, żeby przygotować zupę mleczną?
– Dlaczego Kasia nie chciała jeść zupy?
– Jakie czynności musiała wykonać mama przy robieniu kanapek?
– Jak zachowywał się Piotrek podczas śniadania?

3. Czytanie Pisma Świętego
Pewnego dnia, niedaleko jeziora, kiedy ludzie długo słuchali słów Jezusa, poczuli się bardzo głodni. 

I apostołowie zaczęli się martwić, w jaki sposób tych ludzi nakarmić.
Posłuchajmy, co wtedy zrobił dobry Jezus.

K. uroczyście czyta fragment Pisma Świętego (Mt 14,16-20):
„Jezus odpowiedział [uczniom]: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!». Odpowiedzieli 

Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» 
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, 
odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli 
wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków”.

4. Rozmowa na temat słowa Bożego

– Co zrobił Jezus, gdy ludzie byli głodni?
– Co Jezus odmówił, zanim zaczął rozdawać chleb?

W prowadzonej rozmowie K. zwraca uwagę na dobroć Jezusa, który głodnym ludziom dał pożywienie, oraz 
Jego modlitwę do dobrego Boga – błogosławieństwo wypowiedziane nad chlebem i rybami.

Również my przed posiłkiem prosimy tak jak Jezus dobrego Boga, aby pobłogosławił to, co będziemy 
jeść, a gdy już jest po jedzeniu, wypada Mu za to podziękować.

5. Nauka modlitwy
K. uczy dzieci modlitwy przed i po posiłku:
Pobłogosław, Boże, z nieba,
by nam dziś nie brakło chleba.

Za jedzenie dziękujemy,
z Tobą, Boże, rosnąć chcemy.

6. Ćwiczenie kulinarne
Dzieci przygotowują razem kanapki z przyniesionych wcześniej produktów. Aby je zachęcić do większego 
zaangażowania w tę pracę, kanapki powinny mieć kształt uśmiechniętych twarzy, słonka, zwierzątek itp. Moż-
na ten efekt uzyskać dzięki odpowiednim produktom (wędlina, ser, warzywa oraz keczup i majonez).
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III. ZAKOŃCZENIE

1. Modlitwa
K. modli się wraz z dziećmi przed posiłkiem. Następnie degustują kanapki zrobione przez dzieci. Dzieci 
mogą  nimi poczęstować wychowawczynię i innych opiekunów.

2. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Za jedzenie dziękujemy, z Tobą, Boże, rosnąć chcemy.

Modlitwa po posiłku.

3. Praca domowa
Dzieci wykonują zadanie z podręcznika dziecka.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie 

mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom 
usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławień-
stwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano 
z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków”. 

(Mt 14,16-20)

2. Okruch mądrości
„Jeśli jesteś głodny i pokarmu szukasz – On chlebem”.

                   (św. Ambroży)

„Eucharystia – najskuteczniejszy pokarm powołania”.
                (św. Jan Bosko)

3. Wiersz
Dni upalne, dni gorące,
Ciepłym deszczem przeplatane.
Grzeje nas czerwcowe słońce,
Łąka pachnie świeżym sianem.
To Ty, Boże, w swej dobroci
Dajesz nam upalne lato,
To Ty słońcem zboża złocisz
Na chleb dla nas. Dzięki za to!

            (ks. Stanisław Ziemiański)

4. Warto przeczytać 
V-A. d’Avila-Latourrette, Zupy na cały rok, Poznań 2003.
S. Kalwitzki, Na pewno ci się uda! Opowiadania dodające dzieciom odwagi, Kielce 2003.
M. Mai, Moje pierwsze opowiastki. Ponad 50 ilustrowanych opowieści poruszających tematy ważne dla 

naszych najmłodszych, Kielce 2005.
R. Seitz, Chcę tego dotknąć! Zabawy rozwijające zmysł dotyku, Kielce 2002.
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32. JA I MOJE OBOWIĄZKI W DOMU

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie obowiązków związanych z domem.
 Wychowanie do posłuszeństwa. 

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– zna zakres swoich obowiązków
– rozumie, że wykonując rzetelnie swoje obowiązki sprawia radość rodzicom i Bogu.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć, jakie czynności wykonuje w domu.

Postawy
Dziecko:
– chętnie pomaga w domu
– odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, praca z ilustracjami, zabawa ruchowa.

Środki dydaktyczne: ilustracje do wiersza „Mały Janek”, tekst wiersza „Mały Janek”.

I. WPROWADZENIE

K. wita się z dziećmi serdecznie i rozpoczyna spotkanie modlitwą.
Każdy z nas ma swoje obowiązki, czyli czynności, które musi wykonać.
Posłuchajmy wiersza o małym Janku i jego obowiązkach.

Mały Janek 

Na tapczanie leży Janek,
zaraz wstanie, bo już ranek.
Wstał, przeżegnał się starannie,
włożył kapcie, jest przy wannie.

Umył uszy, umył szyję,
patrzcie, teraz zęby myje.
Teraz ubrał się dokładnie
i uczesał włosy ładnie.

Przy śniadaniu nie marudzi,
zjada wszystko, nic nie brudzi.
Dziś w przedszkolu gry, zabawy,
Janek grzeczny – bardzo żwawy.

Po zabawie jest porządek,
Janek sprzątnął każdy kątek.
Janek wraca już z przedszkola.
Mamo, zobacz – ciocia Ola!

Wnet „dzień dobry” mówi cioci
i uśmiechem buzię złoci.
W domu z mamą ściera kurze,
siostrze podarował różę.
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Wreszcie z pracy tato wraca –
bardzo ciężka jego praca.
Gdy zmęczony w kuchni siada,
Janek kapcie mu zakłada.

Jeszcze psa nakarmić może,
bo to też stworzenie Boże.
O modlitwie też pamięta
i na co dzień, i od święta.

Tak pracował przez dzień cały,
choć to jeszcze chłopiec mały.
Jutro znowu wstanie ranek
– będę dobry – myśli Janek.
Teraz leży na tapczanie,
jutro znów wesoły wstanie.
     (J. Snopek i D. Kurpiński)

K. prowadzi rozmowę z grupą:

– Jak wyglądał poranek Janka?
– Co robił Janek w przedszkolu?
– Czym zajmował się po powrocie do domu?
– W czym chcielibyście naśladować Janka?

K. może wcześniej przygotować plansze albo ilustracje, które będą pokazywały zajęcia Janka lub poprosić dzie-
ci, aby wykonały rysunki przypominające czynności Janka. Każde dziecko rysuje inne działanie Janka.

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa z dziećmi
K. pyta:

– Jakie macie obowiązki w domu?
– Jakie czynności wykonujecie sami?
– W jaki sposób pomagacie rodzicom i rodzeństwu?
– Komu sprawiacie radość, solidnie wykonując swoje obowiązki? (rodzicom)
– I kto jeszcze jest z was zadowolony? (dobry Bóg, Jezus)
Nie tak dawno temu mówiliśmy o Świętej Rodzinie. 
– Z jakich osób składa się Święta Rodzina?

Jezus, podobnie jak wy, żył w rodzinie. Również On pomagał swoim Rodzicom – Maryi i Józefowi. 
Był im zawsze posłuszny i wykonywał swoje domowe obowiązki.

2. Zabawa ruchowa
K. może poprosić wychowawczynię grupy, żeby nauczyła dzieci zabawy ruchowej przy muzyce („Choć mam 
rączki małe i niewiele zrobię, pomogę mamusi…”).
Ewentualnie inna zabawa ruchowa, np. „Tu prawą mam rączkę…”

3. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.
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III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
Nauczymy się rymowanki:

Chociaż lat niewiele mam, obowiązki swoje znam.

2. Modlitwa
Pomódlmy się do swoich aniołów stróżów, aby nam doradzali, jak i w czym możemy pomagać ro-

dzicom i rodzeństwu: „Aniele Boży, stróżu mój…”

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie».  Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany”.

(Łk 2,48-51a)

2. Okruch mądrości
„Drogą do nieba jest wypełnianie obowiązków na ziemi”.

             (Heinrich Pestalozzi)

3. Wiersz
Wieczorem
zanim zasunę
powieki
zgaszę światło
oczu
rozbieram się 
z codzienności
usypiam 
Anioła Stróża
kładę do snu
wszystkie 
myśli i uczucia
kołyszę przyszłość
najmłodsze 
dziecko moje
bo nienarodzone
wieczorem
zanim zasnę

 (Jerzy Snopek)

4. Warto przeczytać
L. Blanco, S. Carbonell, Wartości w życiu rodziny. Ponad 100 zabaw rozwijających wrażliwość na 

wartości ogólnoludzkie, Kielce 2003.
M. Caiati, S. Delač, A. Müller, Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, 

Kielce 2003.
K. West, Jak wychować damę; Jak wychować dżentelmena, Warszawa 2003.
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33. WOKÓŁ MNIE CIERPIĄ CHORZY 

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że cierpienie jest wokół nas.
 Postawa wrażliwości na chorobę i cierpienie.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– dostrzega, że w jego otoczeniu są chorzy, którzy cierpią 
– pamięta, że chorzy potrzebują modlitwy i pomocy.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi pocieszyć chorego i pomóc mu
– potrafi opowiedzieć historię uzdrowienia niewidomego.

Postawy
Dziecko:
– chętnie modli się za osoby chore i cierpiące
– przejawia wrażliwość na cudze cierpienie
– dziecko naśladuje Jezusa, który pomagał ludziom chorym.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, redagowanie modlitwy, prezentacja obrazów, uroczyste od-
czytanie fragmentu Ewangelii, chodzenie z zamkniętymi oczami.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, ilustracja (chory leżący w łóżku), świece.

I. WPROWADZENIE

K. rozpoczyna katechezę modlitwą za chorych i cierpiących, a następnie pokazuje ilustrację przedstawiającą 
chorego w łóżku.

Choroba powoduje, że źle się czujemy. Np. gdy kogoś boli noga, nie może biegać. Gdy boli gardło, 
nie może mówić, jeść lodów. Gdy ktoś ma gorączkę, musi leżeć w łóżku.
K. pyta:

– Kto z was kiedyś chorował?

– Czy ktoś przychodził do was w odwiedziny? 
 (trzeba zwrócić uwagę na dobro, jakie stanowi opieka nad chorym)

– Jak zachowywali się wasi bliscy podczas tej choroby?
 (okazywali wszelką pomoc, pielęgnowali)

K. wybiera jedno dziecko, które opowie o tym, jak się czuło podczas choroby.

II. AKTYWIZACJA

1. Czytanie Pisma Świętego
Gdy dobry Jezus chodził po świecie, wtedy też było wielu chorych. A On bardzo ich kochał  

i chętnie im pomagał. Posłuchajcie fragmentu Ewangelii o pewnym chorym, który bardzo po-
trzebował pomocy. Ten człowiek siedział w pobliżu miasta Jerycho, do którego Jezus przyszedł  
z miasta Nazaret.
K. może zapalić dwie świece i wręczyć je stojącym po lewej i po prawej stronie dzieciom, lub powoli otworzyć 
Pismo Święte i pokazać dzieciom, który fragment będzie odczytany. Następnie K. czyta fragment Pisma 
Świętego (Łk 18,35-43).
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„Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, 
że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje.  Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przecho-
dzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, (...) ulituj się nade mną!»  Ci, co szli na przedzie, nastawali 
na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, (...) ulituj się nade mną!» Jezus 
przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go:  «Co chcesz, abym 
ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara 
cię uzdrowiła».  Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga”. 

2. Rozmowa na temat słowa Bożego

– Kto głośno przywoływał Jezusa?

– Co dobry Jezus uczynił dla niewidomego?

– Kogo wielbił uzdrowiony człowiek?

3. Ćwiczenie w parach
Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko w każdej parze zamyka oczy, a drugie je prowadzi. Później te 
role się zmieniają. Na koniec dzieci same próbują się poruszać po sali z zamkniętymi oczyma. 
K. pyta:

– Jak czuliście się z zamkniętymi oczyma?
 (niepewność, lęk)

– Jak się czuliście, gdy ktoś was prowadził?

4. Rozmowa z dziećmi
Ludziom chorym koniecznie trzeba pomagać. Oni na naszą pomoc czekają. 

– Jak możemy pomagać chorym?
 (zrobić herbatę, podać potrzebną rzecz, posprzątać pokój itp.)
Jest jeszcze jeden sposób pomocy wszystkim chorym – modlitwa.
Zastanówmy się teraz, jakimi słowami możemy prosić dobrego Jezusa o zdrowie dla chorych.

Wspólne redagowanie modlitwy w tej intencji, np.:
Dobry Boże, daj zdrowie wszystkim tym, którzy chorują.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Gdy ktoś cierpi i choruje, mej pomocy potrzebuje. 

2. Modlitwa
K. modli się wraz z dziećmi ułożoną wcześniej modlitwą.

3. Praca domowa
Dzieci wykonają zadania z podręcznika.
K. zachęca do pomocy komuś choremu.
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– Co wyraża smutna twarz chorego?

– W jaki sposób możemy pomóc komuś, kto jest smutny?

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Gdy się przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali [po-

słańców] po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej 
frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni”.

(Mt 14,34-36)

2. Okruch mądrości
„Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam”.

                 (Julius Schieder)

„Cierpienie może być drogą do głębszego duchowego życia”.
           (Alexandre Vinet)

3. Wiersz
Ja jestem Bogiem, uzdrawiam cię,
Ja jestem twym Lekarzem.
Niech moje słowo uleczy rany twe,
Ja jestem twym Lekarzem. 

Ty jesteś Bogiem, uzdrawiasz mnie,
Ty jesteś mym Lekarzem.
Niech Twoje słowo uleczy rany me,
Ty jesteś mym Lekarzem.

       (pieśń)

4. Warto przeczytać
E. Fuhrmann-Wönkhaus, Spacer po tęczy. Odprężające opowiadania dla chorych dzieci, Kielce 

2003.
C. van der Poel, Dojrzewając przez ból i cierpienie, Kielce 1999.
N. Zijnen, Szybko wyzdrowiej! Rady i wskazówki dla rodziców oraz opowiadania dla chorych dzieci, 

Kielce 2002.



16

34. POZNAJĘ JEZUSA I CUDA, KTÓRE CZYNIŁ

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy, że Jezus jest Bogiem.
 Kształtowanie wiary w Jezusa i zaufania Mu.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– wyjaśni, co to jest cud
– wie, że Jezus czynił cuda.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi omówić jedno z cudownych działań Jezusa
– potrafi pokolorować ilustrację obrazującą cud dokonany przez Jezusa.

Postawy
Dziecko:
– ufa, że Jezus ma moc czynienia cudów.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie biblijne, film, praca z ilustracją, udźwiękowienie
opowiadania.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, tekst opowiadania, kaseta z nagraniem odgłosów burzy, ilustracja 
(uciszenie burzy), film o uciszeniu burzy.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci, podprowadzając je do wspólnego „Ojcze nasz”, a potem odtwarza z kasety magnetofonowej 
efekt odgłosów burzy (mogą one stopniowo narastać – od deszczu aż po gwałtowne grzmoty).
Po chwili K. nawiązuje na ten temat rozmowę:

– Co to było?

– Kto z was boi się burzy?

Nie tylko dzieci jej się boją. Dorośli również, nawet ja. Tak było i z apostołami. Oni również bali 
się burzy. Posłuchajmy.

II. AKTYWIZACJA

1. Czytanie Pisma Świętego
K. może wykorzystać tę samą kasetę jako tło przy odczytywaniu fragmentu z Pisma Świętego  
(Mk 4,35-41):

„Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili 
więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał 
się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi 
na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, 
że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się 
uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże 
wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, 
że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.
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2. Rozmowa na temat słowa Bożego (lub filmu)

– Gdzie dobry Jezus wypłynął ze swoimi przyjaciółmi?

– Co robił w łodzi?

– Co się stało, gdy Jezus spał?

– Jak zachowywali się przyjaciele Jezusa?

– Co uczynił Jezus, kiedy usłyszał wołanie przyjaciół?

3. Nowe pojęcie
Uciszając burzę, dobry Jezus dokonał cudu. Cudem jest takie niezwykłe zjawisko, którego nie może 

wywołać żaden człowiek, bo potrafi to tylko Bóg.
Dobry Jezus czynił wiele cudów. Umiał zamienić wodę w wino, uzdrawiać chorych, rozmnażać 

chleb. Pamiętamy z ostatniego spotkania, że przywrócił wzrok niewidomemu. I to też był cud. Cudów 
może dokonywać tylko Bóg.

– Kim jest Jezus, jeżeli może sprawiać cuda?
 (Bogiem)

4. Zabawa ruchowa
Odtworzenie opowiadania ze ścieżki dźwiękowej. Odczytanie tekstu Pisma Świętego. Można naśladować 
odgłosy burzy: szeleszcząc papierem, folią, chlapiąc wodą itp.

5. Ćwiczenie origami
Dzieci wykonują łódkę z papieru (metoda origami – schemat znajduje się w podręczniku). Gotowe łódki 
można puścić na wodę, jeśli to możliwe – nad rzeką, a jeśli nie, to wystarczy zwykła miednica.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
Nauczmy się rymowanki:

Kiedy Jezus żył tu z nami, zadziwiał wszystkich cudami.

2. Modlitwa
Wiemy, jakich cudów dokonywał dobry Jezus. Czynił je po to, aby ludzie mogli Go bardziej poko-

chać. Jeżeli są w życiu człowieka trudne rzeczy, z którymi sam już sobie nie radzi, to może poprosić 
dobrego Jezusa o pomoc.

O co moglibyśmy się teraz zwrócić do Niego.
K. prowadzi modlitwę w intencjach podanych przez dzieci.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę».  Zostawili więc 

tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.  Naraz zerwał się gwałtowny 
wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała.  On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go 
i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?»  On wstał, rozkazał wi-
chrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł 
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do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?»  Oni zlękli się bardzo i mówili jeden 
do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»”

(Mk 4,35-41)

2. Okruch mądrości
„Gdzie jest wielka miłość, tam cuda są zawsze możliwe”.

        (Willa Cather)

3. Psalm
Chwalę Cię, Panie, całym sercem, 
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. 
Cieszyć się będę i radować Tobą, 
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.

Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego, 
ucieczką w czasach utrapienia. 
Ufają Tobie znający Twe imię, 
bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.

      (Ps 9,2-3.10-11)

4. Warto przeczytać
F. Boscione, Gesty Jezusa, Kraków 2004.
A. Erkert, Zabawy rozwijające zmysły, Kielce 2002.
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 94-99.
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35. JEZUS JEST MOIM PRZYJACIELEM

Ogólne cele katechetyczne
 Poznanie prawdy o Jezusie jako naszym Przyjacielu.
 Wychowanie do postawy radosnej, pełnej wdzięczności za Jego przyjaźń.

Cele szczegółowe

Wiedza 
Dziecko:
– rozumie, że Jezus kocha każdego człowieka 
– rozumie, że przykazanie miłości odnosi się do Boga i do bliźniego.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyrazić, jak odpowiada na przyjaźń Jezusa
– potrafi zaśpiewać refren piosenki „Mam przyjaciela”.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę radości i wdzięczności Jezusowi.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, śpiew, opowiadanie biblijne, praca z kartą 
pocztową, zabawa „poszukuję przyjaciela”.

Środki dydaktyczne: tekst opowiadania i piosenki, pacynka Kasi, karty pocztowe z kwiatami, kredki, 
klej, kartka formatu A-5.

I. WPROWADZENIE

K. wita serdecznie dzieci.
Każdy z was ma kolegów, przyjaciół. Chętnie z nimi przebywacie, bawicie się i rozmawiacie.

– Kogo nazywamy przyjacielem?

– Dlaczego dobrze być z przyjacielem?

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
Posłuchajmy, co przydarzyło się Kasi na wycieczce.

Przyjaciółki

Przedszkolna grupa Kasi wybrała się z Panią do lasu na wycieczkę. Gdy dzieci tam dotarły, 
po kilku zabawach Pani ogłosiła przerwę na drugie śniadanie. Kasia otworzyła swój plecak, do 
którego mama zapakowała jej rano dwie pyszne kanapki z szynką. W tym momencie rozległ 
się zmartwiony głos Ani:

– Ojej, tak bardzo się spieszyłam, że zapomniałam drugiego śniadania. Co ja teraz zrobię? 
Jestem taka głodna...

Kasia natychmiast znalazła rozwiązanie:
– Nie martw się, to nic strasznego. Ja podzielę się z tobą.
Ania odpowiedziała jej z szerokim uśmiechem:
– Dobrze jest mieć taką przyjaciółkę jak ty!
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2. Rozmowa na temat opowiadania

– Dokąd poszły dzieci ze swoją Panią?
– O czym zapomniała Ania?

– Co dobrego zrobiła Kasia dla przyjaciółki?

– Dlaczego Ania powiedziała, że „dobrze jest mieć taką przyjaciółkę”?

3. Piosenka
Kasia uczy dzieci piosenki.

A teraz się wyciszmy, bo będziemy się uczyć piosenki o największym Przyjacielu.

Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, mnie kocha, mnie kocha.  D A D
Mam Przyjaciela, który bardzo kocha – a imię Jego Jezus.   D A D

G          fis      e     A           D
Zawsze razem z Nim pracuję, z Nim raduję się i dla Niego pragnę żyć.
Zawsze razem z Nim pracuję, z Nim raduję się i dla Niego pragnę żyć.

4. Opowiadanie biblijne
Posłuchajmy, co zrobił Jezus dla swoich przyjaciół.

K. parafrazuje opis umywania nóg apostołom na ostatniej wieczerzy:
Było to w dzień świąteczny. Dobry Jezus zaprosił na ucztę swoich dwunastu przyjaciół. 

Kiedy już wszyscy zasiedli przy stole, rzekł do nich:
– Chciałbym wam dać dobrą radę: pamiętajcie, że najważniejszą sprawą w życiu jest kochać 

Boga i być dobrym dla innych.
Potem Jezus wziął naczynie z wodą i ręcznik. Uklęknął przed każdym z przyjaciół i umył 

im nogi. Następnie ich poprosił: 
– Jestem waszym przyjacielem i chcę, żebyście byli dla siebie tak dobrzy, jak Ja jestem dobry 

dla was. Kto chce być moim przyjacielem, ten powinien być dobry dla innych.
Później wszyscy razem zasiedli do uroczystej kolacji.

5. Rozmowa na temat opowiadania biblijnego

– Kogo dobry Jezus zaprosił na ucztę?

– W jaki sposób okazał przyjaźń swoim gościom?

– O co poprosił Jezus swoich przyjaciół?

– W jaki sposób możemy pomagać swoim przyjaciołom?

K. rozpoczyna zabawę.

6. Zabawa w pokazywanie pomocy bliskim
Dzieci stoją w kręgu. Każde za pomocą gestów pokazuje, w jaki sposób może pomóc przyjacielowi. Pozostałe 
dzieci mają te gesty odgadnąć, a potem powtórzyć.

7. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.
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III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy rymowanki:

Mam w Jezusie przyjaciela, co me serce rozwesela.

2. Modlitwa
K. zachęca dzieci do dziękowania Jezusowi za to, że jest ich przyjacielem, i za wszystkich przyjaciół, wy-
mieniając ich imiona.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 

ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciół-
mi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.  Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem 
od Ojca mego”.

(J 15,12-15)

2. Okruch mądrości
„Przyjaciel wie bardzo dobrze, kim naprawdę jesteś – przy nim niczego nie musisz udawać ani 

niczego się bać”.
(Charlotte Gray)

„Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą”.
                   (Frank Crane)

3. Wiersz
Jesteś i nie ma ciebie. Ten sam znowu inny
trochę na odczepnego i trochę na niby
jak len co kwitnie niebiesko, biało i różowo
choć świat i zmierzch sprawia że inne kolory
Czy to ty jesteś blisko jakbyś słuchał serca
i jak matka przychodzisz przez środek sumienia
jesienią deszcz zasłania, zimą śnieg zabawny
Ten którego się kocha jest wciąż niewidzialny

        (ks. Jan Twardowski)

4. Warto przeczytać
V. Albisetti, Być przyjacielem czy mieć przyjaciela, Kielce 2003.
A. Ćwierz, M. Piwowarski, Ewangelia Jezusa dla najmłodszych, Kielce 2003.
P. Focke, H.J. Lücker, Dni biblijne dla dzieci, Kielce 2005.
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36. PRZEPRASZAM ZA ZŁE UCZYNKI 

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie prawdy, że popełnione zło obraża miłość Boga i krzywdzi innych.
 Kształtowanie postawy żalu za swoje złe uczynki.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– rozumie, że należy przepraszać i żałować za złe czyny
– potrafi wyjaśnić, jakie czyny obrażają Boga
– rozumie, że Wielki Post jest czasem przepraszania za zło. 

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyjaśnić, dlaczego należy przepraszać
– potrafi się przyznać do złego postępowania
– potrafi słownie wyrazić żal za złe uczynki.

Postawy
Dziecko:
– potrafi przeprosić, gdy popełni zło
– stara się naprawić wyrządzone krzywdy
– modli się za tych, których skrzywdziło.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, dokończenie historii, gest przeproszenia.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, tekst opowiadania. 

I. WPROWADZENIE

K. serdecznie wita grupę, po czym zwraca się do dzieci:
Na naszym ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o przyjaciołach. Pomódlmy się więc za nich piosenką 

„Mam przyjaciela” (lub krótką modlitwą).
Każdy z was się cieszy, gdy ma przyjaciół. Lecz są i takie chwile, kiedy wyrządzamy im krzywdę lub 

sprawiamy przykrość.
Posłuchajmy, jak zachowywali się kiedyś Kasia i Piotrek.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Kasia źle się zachowuje

Tego dnia ja i Piotrek zostaliśmy w domu tylko we dwoje. Mama musiała już wyjść z Olą, 
a tata jeszcze nie wrócił z pracy. Wychodząc mama poprosiła nas, żebyśmy byli grzeczni. Gdy 
drzwi zamknęły się za mamą, postanowiłam namalować swoją lalkę, Zuzię.

– Będzie miała prawdziwy portret! Powieszę go na lodówce – cieszyłam się już z góry.
Piotrek natomiast chciał robić samoloty z papieru. Tylko że w jego bloku rysunkowym nie 

było już ani jednej kartki.
– Kasiu, czy możesz mi dać kartkę na mój samolot – poprosił.
– Nie, bo mam już tylko trzy, a chcę zrobić portrety swoich lalek.
– Kasiu, daj mi choć jedną – nalegał Piotrek.
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– Nie i jeszcze raz nie! – upierałam się.
– Jeżeli tak, to sam sobie wezmę – i Piotrek, nie oglądając się na moją zgodę, usiłował 

przywłaszczyć sobie kartkę z mojego bloku. 
Gotowa byłam walczyć o swój blok z zaciekłym wymachiwaniem rękami i krzykiem:
– Nieee, nie dam ci! To mój blok, moja kartka!
I tak papier przechodził z rąk do rąk. Raz kartkę posiadał uparty Piotrek, a raz ja. Aż nagle 

kartka nie wytrzymała, rozdzierając się na pół. Zdenerwowało to mnie tak bardzo, że chwy-
ciłam Piotrka za włosy i już miałam go ugryźć, gdy w drzwiach stanął tata, bo właśnie wrócił 
z pracy. Na widok moich łez i potarganego syna oraz podłogi zasłanej strzępami papieru nie 
wytrzymał:

– A cóż się tu dzieje? Takiej bójki jeszcze w naszym domu nie widziałem. Jak wam nie 
wstyd!

Spuściłam smutno głowę, a Piotrek opowiedział, jak to nie mógł się doprosić u mnie  
o jedną drobną przysługę.

– Oj, Kasiu – i tata pogroził mi palcem – będziesz musiała…

2. Dopasowywanie zakończenia
Dzieci mają do tej historyjki dopasować swoje własne zakończenie.
Zadaniem K. jest tak kierować ich pracą, żeby grupa doszła do kilku wniosków:

– Kasia będzie się musiała przyznać do winy
– pogodzi się z bratem
– przeprosi Piotrka i postanowi poprawę
– ze szczerym żalem wyzna wszystko mamie.

Na koniec dzieci wspólnie zastanawiają się nad tym, jak powinna brzmieć wieczorna modlitwa Kasi.

3. Nowe pojęcie
Jest taki czas w roku, kiedy wszyscy starają się przeprosić innych i dobrego Boga za popełniane 

przez siebie zło. Ten czas nazywamy Wielkim Postem. W Wielkim Poście każdy człowiek powinien 
postanowić poprawę.

4. Czytanie Pisma Świętego
K. czyta fragment Pisma Świętego (J 15,12):

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali”.

– Czego pragnie Jezus od każdego z nas?
Jezus przypomina nam, abyśmy się wzajemnie kochali, pomagali sobie i zgodnie się bawili.
A czy i wam nie przydałaby się poprawa zachowania? Zacznijmy może od przeproszenia koleżanek  

i kolegów, wobec których zdarzyło nam się być nie w porządku. 

K. proponuje, żeby dzieci podały sobie ręce na znak przeprosin, wraz ze słowem „przepraszam”.

5. Modlitwa
Przeprośmy także kochającego Jezusa.
– „Przepraszamy Cię, dobry Jezu”
– Za to, że czasem zasmucimy mamę lub tatę…
– Przepraszamy Cię, dobry Jezu.
– Za to, że czasem jesteśmy niegrzeczni…
– Przepraszamy Cię, dobry Jezu.
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– Za to, że czasem nie umiemy się zgodnie bawić w przedszkolu…
– Przepraszamy Cię, dobry Jezu.
Gdy przeprosimy tych, którym zrobiliśmy coś złego, Jezus cieszy się nami.

6. Praca z podręcznikiem
K. prosi o wykonanie pracy plastycznej z podręcznika.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
Na zakończenie wszyscy recytują chórem rymowankę:

Przepraszamy za złe czyny, znów radosne mamy miny.

2. Przygotowanie do następnego spotkania
Żegnając się z grupą K. prosi, żeby na następne spotkanie przynieść: kilka gałązek wierzbowych, wstążeczki, 
zasuszone kwiaty, bibułę (lub kolorowy papier).

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!  I jeśliby siedem razy na dzień zawinił 

przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu!”
(Łk 17,3-4)

2. Okruch mądrości
„Nie pytaj dziecka, dlaczego zrobiło coś złego,
zapytaj siebie, co zrobiłeś, aby tego nie zrobiło”.

     (Jerzy Snopek)

3. Psalm
Panie, słuchaj głosu mego! 
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu! 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
aby Cię otaczano bojaźnią. 
W Panu pokładam nadzieję, 
nadzieję żywi moja dusza: 
oczekuję na Twe słowo.

               (Ps 130,2-5)

4. Warto przeczytać  
G. Haug-Schnabel, Agresja w przedszkolu. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Kielce 2001.
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 47-49.
H. Krahl, Zacząć od nowa – żyć w pojednaniu, Kielce 2003.
E. Meyer-Glitza, Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą. Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych 

dzieci, Kielce 2001.
E. Tardif, J. H. Prado Flores, Jezus uzdrowiciel mojej osoby, Szczecin 1993.
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37. NIEDZIELA PALMOWA – WIELBIMY JEZUSA

Ogólne cele katechetyczne 
 Zapoznanie z historią wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
 Kształtowanie postawy radości i uwielbienia Jezusa.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– opowie historię radosnego powitania Jezusa w Jerozolimie
– potrafi wyjaśnić, że palma jest oznaką radości i zarazem uwielbienia Jezusa.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć własnymi słowami, dlaczego święcimy palmy
– potrafi narysować lub udekorować własną palmę.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę radości i uwielbienia wobec Chrystusa Króla 
– chętnie i z radością uczestniczy w liturgii Niedzieli Palmowej.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, śpiew liturgiczny, odczytanie wersetów Mk 11,7-11a, wyko-
nanie palmy.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, świeca, materiały dekoracyjne do wykonania palmy, gałązki wierz-
bowe, wstążki, suszone kwiaty, bibuła lub kolorowy papier, tekst śpiewu liturgicznego.

I. WPROWADZENIE

K. wchodzi do sali, tym razem bez powitania, a następnie pyta grupę:

– Co ludzie robią przy powitaniu? 

Wejdę więc jeszcze raz, a wy mnie powitacie tak, jakby mnie tu nie było od bardzo, bardzo 
dawna.
K. wchodzi ponownie do sali, witany przez grupę.

Przywitajmy się teraz z Jezusem: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzieci odpowiadają, ale mogą też Go przywitać własnymi słowami.

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa z dziećmi
Przywitaliśmy się nawzajem. Przywitaliśmy również dobrego Jezusa. 

– W jaki sposób wita się królów i innych ważnych ludzi, np. takich jak Ojciec Święty? 
 (machanie chorągiewkami, radosne okrzyki, kwiaty)

2. Czytanie Pisma Świętego
Posłuchajcie, jak witano Jezusa, gdy postanowił odwiedzić miasto Jerozolimę.
Słowo „hosanna”, które usłyszycie, jest okrzykiem radości.

K. zapala świecę, otwiera Pismo Święte i uroczyście odczytuje z niego tekst Mk 11,7-9: 
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„Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu 
zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach.

A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: 
«Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!” 

3. Rozmowa na temat słowa Bożego

– Z czyjego przyjazdu cieszyli się ludzie?
– W jaki sposób okazywali swoją radość?

4. Nowe pojęcie
Mieszkańcy Jerozolimy wyrażali swą radość wymachiwaniem gałązkami palmowymi. Palma jest 

więc oznaką radości.

5. Ćwiczenie plastyczne
Zadaniem dzieci jest wykonać palmę, którą będą mogły przystroić przedszkole lub uroczyście zanieść do 
kościoła. Do jej wykonania służą przyniesione przez grupę materiały, np.: gałązki wierzbowe, wstążeczki, 
suszone kwiaty, bibuła lub kolorowy papier itp.

6. Śpiew liturgiczny z procesją
K. intonuje radosny śpiew: 

    e
Święty, Święty, Święty,  
    a
Pan Bóg Zastępów.  
 H7
Pełne są niebiosa  
 e
i ziemia chwały Twojej. 

Hosanna   
na wysokości!  
Błogosławiony,  
który idzie w imię Pańskie. 
(lub d, g, A7)

K. organizuje radosną procesję z palmami wokół pomieszczenia w przedszkolu. W jego centrum umieszcza 
Pismo Święte – znak obecności Jezusa.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki, a później prowadzi modlitwę:

Wszyscy palmy w rękach mamy, Króla świata przywitamy.

2. Praca domowa
K. prosi o wykonanie w domu pracy z podręcznika, zachęcając dzieci, żeby wzięły udział w obchodach 
Niedzieli Palmowej.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim 

ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!  O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej 
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!”

(Flp 4,4-6)

2. Okruch mądrości
„Żal wystarcza sam sobie,
ale aby osiągnąć prawdziwą radość, 
trzeba ją z kimś podzielić”.

           (Mark Twain)

3. Psalm
Oddajcie Panu, rodziny narodów, 
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę; 
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, 
niech się także radują wszystkie drzewa leśne 
przed obliczem Pana, bo nadchodzi.

     (Ps 96,7-13a)

4. Warto przeczytać 
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 49-50.
B. Hopf, S. Raab, Kochany Boże, jesteśmy tutaj. Nabożeństwa dla dzieci z zastosowaniem metod ak-

tywizujących, Kielce 2003, s. 114-121.
C. Pertler, E. Reuys, Dzieci świętują Wielkanoc, Kielce 2001.
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38. DOBRY JEZUS CIERPI Z MIŁOŚCI DO LUDZI

Ogólne cele katechetyczne
 Zrozumienie prawdy, że Jezus cierpiał z miłości do ludzi.
 Kształtowanie postawy miłości i wdzięczności Jezusowi.

Cele szczegółowe 

Wiedza:
Dziecko:
– pamięta, że Jezus cierpiał z miłości do ludzi.

Umiejętności:
Dziecko:
– potrafi podziękować Jezusowi za Jego miłość.

Postawy:
Dziecko:
– przyjmuje modlitewną postawę wdzięczności Jezusowi.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, prezentacja obrazów, śpiew. 

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, tekst opowiadania o Kasi, tekst opowiadania biblijnego, ilustracja 
przedstawiająca ukrzyżowanie, tekst piosenki „Sercem kocham Jezusa”.

I. WPROWADZENIE

1. Przywitanie i modlitwa
K. wita się z dziećmi i rozpoczyna spotkanie modlitwą (np. „Ojcze nasz”).

2. Wprowadzenie w temat i opowiadanie
Czasem spotykamy się z sytuacją, gdy ktoś musi znosić niewygody lub cierpieć dla zdrowia lub bez-

pieczeństwa innych. 
Posłuchajmy o takim wydarzeniu z życia Kasi.

K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Troska rodziców

Wieczorem bardzo dziwnie się czułam. Było mi na przemian gorąco i zimno. Mama powie-
działa, że muszę zmierzyć temperaturę i podała mi termometr. Okazało się, że mam wysoką 
gorączkę. Mama przygotowała mi lekarstwo i położyła mnie do łóżka. Zasnęłam szybko, ale 
bardzo często się budziłam. Mama i tato siedzieli przez cały czas przy moim łóżku. Mama 
trzymała mnie za rękę. Zauważyłam, że tato i mama mieli w rękach różańce. Przez całą noc, 
gdy się budziłam, widziałam czuwających przy moim łóżku rodziców. Przebierali mnie, gdy 
moja piżama była mokra od potu. Rankiem czułam się już lepiej. 

Mama powiedziała:
– Nie pójdziesz dziś do przedszkola. Zaopiekuję się tobą w domu.
Widziałam, że mama była bardzo zmęczona całonocnym czuwaniem, a jeszcze w ciągu dnia 

troszczyła się o mnie i serdecznie uśmiechała.
– Dziękuję wam, kochani rodzice. Wy tak się męczyliście, żebym ja była zdrowa – powie-

działam wieczorem do mamy i taty, a potem uściskałam ich mocno.
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3. Rozmowa na temat opowiadania

– Dlaczego mama przygotowała dla Kasi lekarstwo?

– W jaki sposób rodzice męczyli się, żeby Kasia była zdrowa?

– W jaki sposób Kasia wyraziła swoją wdzięczność wobec rodziców?

Cały ten wysiłek rodziców Kasi był wyrazem ich miłości. Ich całonocne czuwanie i modlitwa były 
możliwe dzięki temu, że bardzo kochali swoje dziecko i czuli się za nie odpowiedzialni.

II. AKTYWIZACJA

1. Prezentacja ilustracji
K. pokazuje dzieciom ilustrację ze sceną ukrzyżowania lub wiszący w sali krzyż:

Jezus z miłości do nas przyjął cierpienie, a nawet umarł. Chciał przez to wypełnić swoją obietnicę: 
„Ja oddaję życie swoje za zbawienie świata”. Posłuchajmy o tym.

2. Opowiadanie biblijne
K. opowiada:

Wczesnym rankiem żołnierze zaprowadzili Jezusa przed sąd.
– Przecież Jezus nie zrobił nic złego – usiłował bronić Go sędzia. Chciał nawet uwolnić 

Jezusa, lecz zgromadzony tłum domagał się dla Niego najsurowszej kary.
– On rozgłasza kłamstwa o Bogu – mówili źli ludzie, bo nie chcieli uwierzyć, że Jezus na-

prawdę jest Królem obiecanym przez Boga.
Sędzia spytał Jezusa:
– Nic nie odpowiadasz. Nie słyszysz, o co Cię oskarżają?
Sędzia nie wiedział, że Jezus powiedział kiedyś:
– Ja z miłości oddaję swoje życie, aby ludzie mogli iść do nieba.
Tłum domagał się śmierci Jezusa. Sędzia kazał Jezusa ubiczować. Żołnierze wykonali rozkaz, 

a potem Go ubrali w cierniową koronę. Jezus przyjął to wszystko z miłości do nas.

3. Rozmowa na temat opowiadania biblijnego

– Dlaczego Jezus przyjął cierpienie?
 (z miłości do ludzi)

– Co Jezus chciał osiągnąć przez swoje cierpienie i śmierć?
 (to, żeby ludzie mogli iść do nieba)

4. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują zadania w podręczniku dziecka.

5. Piosenka
Wspólny śpiew piosenki „Sercem kocham Jezusa”.

Sercem kocham Jezusa,   C
sercem kocham Jezusa,   G C
zawsze będę Go kochać,    C
On pierwszy ukochał mnie.  d G C
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III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
Nauczmy się teraz rymowanki:

Jezus na krzyżu umiera, bo mnie swą miłością wspiera.

2. Modlitwa
K. zaprasza dzieci do modlitwy, a one powtarzają za nim:

Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją miłość.
Dziękujemy Ci za to, że dzięki Twoim cierpieniom możemy iść do nieba.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją dobroć.

Modlitwę kończy wspólny śpiew piosenki „Sercem kocham Jezusa”.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.  A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli 

Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.  Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, 
Królu Żydowski!» I policzkowali Go.  A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto 
wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus 
więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto 
Człowiek»”.

(J 19,1-5)

2. Okruch mądrości
„Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia,
a jeśli jest, to samo staje się przedmiotem miłości”.

            (św. Augustyn)

3. Wiersz
Zakochani mówili
– przecież nie do wiary
czy to prawda może się nam zdaje
czy tak łatwo się spotkać cierpiącym na miłość
w świecie w którym kłopoty nasze nie ustaną
bo jak diabeł ucieknie odejdzie i anioł

    (ks. Jan Twardowski)

4. Warto przeczytać
R.J. Neuhaus, Śmierć w piątek po południu, Poznań 2001.
J.H. Prado Flores, A. M. Chineze, Urzekająca śmierć Jezusa, Kielce 2006.
L. Zani, Zwycięstwo miłości. Medytacje biblijne o Krzyżu, Kielce 2007.
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39. KRZYŻ SYMBOLEM MIŁOŚCI

Ogólne cele katechetyczne 
 Zrozumienie prawdy, że krzyż jest znakiem miłości Jezusa do nas.
 Wzbudzenie wdzięczności Jezusowi za Jego śmierć na krzyżu.

Cele szczegółowe  

Wiedza
Dziecko:
– rozumie, że Jezus umarł na krzyżu z miłości do ludzi
– pamięta, że Maryja była z Jezusem, gdy umierał na krzyżu
– potrafi podać przykłady bezinteresownej miłości i poświęcenia.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wytłumaczyć, jak wielką miłością obdarza nas Jezus.

Postawy
Dziecko:
– modlitwą wyraża wdzięczność Jezusowi za Jego krzyż.

Metody i techniki: opowiadanie o dziadku, opowiadanie biblijne, pogadanka, praca z ilustracjami, 
zadanie „krzyż – znak miłości”, adoracja krzyża. 

Środki dydaktyczne: teksty opowiadań, pacynka Kasi, krzyż z papieru, naklejki w kształcie serduszek, 
ilustracje przedstawiające mękę Jezusa.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i rozpoczyna katechezę modlitwą „Któryś za nas cierpiał rany”. 
Posłuchajmy opowiadania.

K. opowiada, posługując się pacynką Kasi.

Pamiątka po dziadku

Tego dnia w domu Kasi panowało ogromne przygnębienie. Przed paroma dniami zmarł 
nagle dziadek Józek, ponieważ cierpiał na chorobę serca. Dzisiaj się odbył jego pogrzeb. Po 
pogrzebie babcia chciała wszystkie należące do dziadka rzeczy oddać biednym lub sprzedać. 
Gdy wyjęła z szafy jego laskę, Piotrkowi, który od rana był bardzo smutny i z nikim nie roz-
mawiał, wyrwał się okrzyk:

– Nie, nie wyrzucajcie tej laski! To dzięki niej dziadek mnie kiedyś uratował. 
Kasia bardzo się zdziwiła:
– Nigdy o tym nie słyszałam. Opowiedz mi tę historię.
Piotrek na moment się zamyślił i zaczął powoli opowiadać:
– Pewnego mroźnego, zimowego popołudnia dziadek poszedł ze mną na spacer. Cieszyłem 

się na widok śniegu i lodu, podskakiwałem i ślizgałem się na nim. Dziadek, podpierając się 
laską, szedł trochę dalej i uśmiechał się. Tak doszliśmy do zamarzniętego stawu.

– Dziadku, spróbuję się poślizgać na tym lodzie, zgoda?– zawołałem.
Dziadek z odległości zaczął mnie ostrzegać:
– Piotrusiu, nie możesz, bo lód jest… – ale nim doszedł do brzegu, ja już postawiłem obie 

nogi na lodzie.
– Wracaj! – wołał dziadek.
Niestety było już za późno. Zdążyłem tylko krzyknąć ze strachu, bo lód się pode mną za-

łamał, a ja wpadłem do zimnej wody i usiłowałem trzymać się dużej kry. Dziadek, drżąc na 
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całym ciele, wystawił w moim kierunku swoją laskę. Chwyciłem ją i pociągnąłem ze wszystkich 
sił. A dziadek z wielkim trudem próbował utrzymać się na nogach i nie wypuścić laski z rąk. 
Udało się: wyciągnął mnie z wody, utulił w ramionach, aby mnie ogrzać choć trochę. Potem 
szybko, jak tylko potrafił, zaniósł mnie do domu. Tam przygotował mi gorącą kąpiel i herbatę. 
Dlatego ta laska jest dla mnie tak ważna – zakończył Piotrek ściskając mocno laskę dziadka. 
– Jak długo będę żył, chcę mieć ją przy sobie, jako znak jego miłości.

Słuchając tego, Kasia ocierała łzy, bo jasne było, że dziadek ocalił życie jej bratu.
 (por. Willi Hoffsummer, „Kawałek drewna”, w: 229 krótkich opowiadań, Kielce 2000)

– Jakiego przedmiotu Piotrek nie pozwolił wyrzucić?
– O czym Piotrkowi miała przypominać laska?
– Gdzie wybrał się Piotrek ze swoim dziadkiem?
– Przed czym dziadek ostrzegał chłopca? 
– Co się stało, gdy Piotrek stanął na zamarzniętym stawie?
– W jaki sposób dziadek go uratował?
– Dlaczego laska dziadka jest tak ważna dla Piotrka?

Dziadek bardzo kochał wnuczka, toteż ratował go narażając własne życie. Dzięki temu chłopiec 
mógł żyć. Laska była dla niego symbolem (czyli znakiem) miłości, jaką darzył go dziadek. 

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie biblijne (z ilustracjami)
Jezus nas bardzo kocha i chce, żebyśmy o tym wiedzieli i pamiętali. Swoją miłość okazywał w różny 

sposób, na przykład gdy pomagał ludziom, gdy uzdrawiał chorych i czynił cuda. Najwyraźniej jednak 
pokazał ludziom jak bardzo ich kocha, kiedy umarł za nich na krzyżu. 

Wydarzyło się to w piątek. Źli ludzie związali Jezusa i zaprowadzili na sąd. Sędzia powie-
dział, że Jezus ma być ukrzyżowany, czyli przybity do krzyża, a On zgodził się na śmierć, bo 
bardzo kochał ludzi. Zgodził się na krzyż z miłości do wszystkich. Żołnierze włożyli Jezusowi 
na ramiona krzyż i kazali go nieść aż za miasto, na górę. Tam Go ukrzyżowano. Krzyż Jezusa 
otaczało wówczas wielu ludzi. Była tam także Mama Jezusa, Maryja. W Jej oczach był smutek, 
ale rozumiała, że Jezus cierpi, żeby miłością otworzyć ludziom drogę do nieba. Od tamtej pory 
krzyż jest znakiem (czyli symbolem) Jego wielkiej miłości do nas.
W trakcie opowiadania K. pokazuje dzieciom krzyż wiszący na ścianie.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Dlaczego Jezus zgodził się umrzeć na krzyżu?
 (z miłości do ludzi)

– Czego znakiem jest krzyż?
 (jest znakiem – symbolem miłości)

3. Nowe pojęcie
K. wskazuje na krzyż, zdejmując go wcześniej ze ściany lub przynosząc go z domu.

Dobry Jezus bardzo nas kocha. To z miłości do nas umarł na krzyżu. Krzyż otworzył nam drogę do nieba, 
abyśmy mogli być Jego przyjaciółmi i dziećmi Bożymi.

Gdy dzieci chcą komuś kochanemu powiedzieć o swojej miłości, to na laurkach rysują dla niego 
serce. Serce oznacza miłość.

Krzyż jest także takim znakiem – symbolem miłości Jezusa.
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4. Zadanie – przyklejanie serc do krzyża
K. przynosi na spotkanie wycięty z dużego arkusza papieru krzyż. Dzieci mają pojedynczo przyklejać na nim 
serca przygotowane przez K. 
Po skończonej pracy dzieci zawieszają krzyż w sali, żeby podczas wspólnego pobytu w kościele (katecheza 
42) złożyć go przed ołtarzem.

Na pamiątkę największej miłości, jaka tylko może być, w naszych domach, w naszym przedszkolu 
i w wielu innych miejscach wiszą krzyże. Na sobie podczas żegnania się także robimy krzyż. Krzyż  
z miłością całujemy. Krzyż trzeba szanować, bo na nim umarł dobry Jezus.

Teraz podziękujemy Mu za to.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy rymowanki:

Tobie Jezu dziękujemy i dla Ciebie żyć pragniemy.

2. Adoracja krzyża
Dzieci ustawiają się w kręgu. K. mówi (z krzyżem w rękach): „Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość”, a potem 
całuje krzyż. Następnie w ten sam sposób dziękują dzieci. Adoracja powinna się dokonywać w wielkiej 
ciszy i skupieniu.

3. Praca domowa
Dzieci wykonają w jej ramach zadanie z podręcznika.
K. prosi o przyniesienie na kolejny raz pokarmów potrzebnych do wielkanocnego koszyka (może przydzielić 
ten obowiązek poszczególnym dzieciom).

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chry-

stusa”.
(Ga 6,14)

2. Okruch mądrości
„On zrezygnował z życia dla każdego z nas. W zamian za to wymaga, byśmy poświęcili nasze życie 

dla innych”.
(św. Klemens Aleksandryjski)

„Musisz zaakceptować swój krzyż. Jeśli będziesz go dźwigał odważnie, zaprowadzi cię do nieba”.
(św. Jan Maria Vianney)

3. Wiersz
Zwisam rozpięty
na krzyżu
okrutny
ciężar ran
Ty
konasz obok
rozpięty
Prawdziwy4 Człowiek
Pan 

   (Tadeusz Kordyasz)
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4. Warto przeczytać
W. Hoffsummer, 229 krótkich opowiadań, Kielce 2000. 
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 53-54.
B. Hopf, S. Raab, Kochany Boże, jesteśmy tutaj. Nabożeństwa dla dzieci z zastosowaniem metod ak-

tywizujących, Kielce 2003, s. 128-135.
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40. WIELKA SOBOTA – ŚWIĘCIMY POKARMY

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie tradycji święcenia pokarmów.
 Zachęta do zadumy przy „Bożym grobie”. 

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– wie, w jakim celu święcimy pokarmy
– opisze zawartość koszyczka ze „święconym”.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi się pomodlić w skupieniu przy „Bożym grobie”.

Postawy
Dziecko:
– uczestniczy w obrzędach poświęcenia pokarmów
– przyjmuje postawę zadumy przy „grobie Jezusa”. 

Metody i techniki: opowiadanie, rozmowa kierowana, dekorowanie koszyka, robienie zabawek z wy-
dmuszek i wytłaczanki po jajkach.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, tekst opowiadania, produkty potrzebne do koszyka, wydmuszki, 
wytłaczanka po jajkach, flamastry, kolorowy papier, pióra, zielone gałązki.

I. WPROWADZENIE

K. wita się z dziećmi serdecznie na kolejnym spotkaniu.

– O czym mówiliśmy ostatnio?
 (o tym, że Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas)
Musimy pamiętać o tym, że dobry Jezus tak bardzo ukochał wszystkich ludzi, że poświęcił za nich 

własne życie. Dlatego też w dniu, kiedy jest On złożony do pamiątkowego grobu, przychodzimy Go od-
wiedzić, żeby Mu pokazać, że Go również kochamy i chcemy odpowiedzieć na Jego miłość do nas.

Posłuchajmy, jak ten dzień przeżywała Kasia.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, relacjonuje przebieg wydarzeń w domu Kasi. Jeżeli K. jest kobietą, może 
wejść w rolę babci np. naśladując głos starszej osoby:

Sobotni poranek

Obudziłam się bardzo wcześnie. Gdy tylko wstałam, pobiegłam do kuchni, gdzie mama  
i babcia stroiły koszyczek zielonymi gałązkami. Bardzo zaskoczyła mnie ilość jajek na kuchen-
nym stole, ale mój brat, który właśnie wszedł do kuchni, wyjaśnił mi wszystko:

– Przecież dziś jest Wielka Sobota, więc trzeba iść do kościoła ze święconym.
– Ale czemu właśnie jajka? – spytałam go. 
Na to pytanie Piotrek nie umiał odpowiedzieć, ale wtedy włączyła się babcia:
– Ja wam opowiem, a wy przez ten czas zajmijcie się ozdabianiem wielkanocnych pi-

sanek.
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Ochoczo wzięliśmy się za malowanie ugotowanych przez mamę jajek, a babcia przystąpiła 
do rzeczy:

– Jajka są znakiem życia, więc od najdawniejszych czasów ludzie dzielą się jajkami i ofiarują 
je sobie, wraz z najlepszymi życzeniami. Bo Wielkanoc to wielkie święto życia. Jak ze skorupki 
jajka wykluwa się pisklę, tak Jezus powstanie z zamkniętego grobu.

– A co z pozostałymi pokarmami, które święcimy? – dopytywał się zaciekawiony Piotrek.
Babcia układała po kolei wszystko w koszyczku:
– Chleb przypomina o tym, że powinniśmy być wdzięczni Bogu za codzienny pokarm, 

wędlina to znak, że po wielu dniach przestajemy wreszcie pościć, sól przypomina, że jesteśmy 
solą ziemi, natomiast chrzan przypomina, że w życiu są czasem i chwile smutne.

– A baranek z chorągiewką?
– O, baranek jest najważniejszy! Ma on nam przypominać samego Jezusa i Jego wielką 

miłość.
Mnie i Piotrka zupełnie zadowoliły te wyjaśnienia babci. Teraz już było oczywiste, po co 

tyle różnych rzeczy wkłada się do koszyczka.
Gdy koszyczek był już gotowy, poszliśmy wraz z babcią do kościoła, żeby go poświęcić i żeby 

odwiedzić spoczywającego w grobie Jezusa. Gdy ksiądz przyszedł na miejsce, odmówił nad 
pokarmami modlitwę i pokropił je wodą święconą, a ja długo stałam przy „Bożym grobie”, 
rozmyślając nad tym, jak bardzo dobry Jezus wszystkich kocha, że oddał za nas życie. Potem 
we trójkę się pomodliliśmy, dziękując Jezusowi za Jego miłość.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Co robiły w kuchni mama i babcia w Wielką Sobotę?

– Jakie pokarmy znalazły się w koszyczku?

– Co oznaczają jajka?

– Co oznacza chleb?

– Co oznacza sól?

– Dokąd Kasia, Piotrek i babcia udali się z koszykiem?

– Co zrobili przy „grobie Jezusa”?

3. Praca z koszykiem
Na dzisiejszym spotkaniu my również przygotujemy wielkanocny koszyk.

Dzieci miały przynieść z domów przydzielone im wcześniej pokarmy, każde z nich co innego. Wspólnie  
z K. wkładają je teraz do koszyka i dekorują go zielenią. 

4. Modlitwa
Podobnie jak ksiądz modli się przy poświęceniu pokarmów, grupa z pomocą K. w modlitwie spontanicznej 
może podziękować Bogu za wszystkie pochodzące od Niego dary.

5. Prace plastyczne
1. Dzieci robią wydmuszki, które następnie mogą ozdobić dowolną techniką, np. pomalować farbami, 
flamastrami, okleić skorupkę konfetti (w tym celu należy posmarować jajko klejem i włożyć do pudełka 
 z konfetti), zrobić wzór szczoteczką do zębów lub okleić pociętą kolorową włóczką. Pisanki można potem 
zawiesić w sali na nitkach jako okolicznościową dekorację.
2. Kieliszek do jajka na miękko. Wycinamy z wytłaczanki po jajkach zaklęśnięcie i wzniesienie, które 
utworzą tył kury. Malujemy je na żółto (lub dowolnie). Z czerwonego papieru wycinamy dziób i grzebień, 
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przymocowując je do głowy za pomocą kleju. Oczy zaznaczamy pisakiem. Ogon kury można zrobić z kilku 
piór lub przykleić kilka pasków kolorowego papieru, zlepionych ze sobą z jednego końca. W tak wykonanym 
kieliszku umieszczamy pisankę.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy rymowanki:

Dziś Jezusa odwiedzimy i pokarmy poświęcimy.

2. Praca domowa
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

3. Modlitwa
K. prowadzi z dziećmi modlitwę.

Dziękujemy Ci, dobry Boże, za pokarm, który od Ciebie otrzymaliśmy. Prosimy Cię, aby nikomu 
na świecie nie brakowało pożywienia.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił 

Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również 
i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około stu funtów miesza-
niny mirry i aloesu.  Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie 
do żydowskiego sposobu grzebania”.

(J 19,38-40)

2. Okruch mądrości
„Jeśli pokarmu szukasz – On chlebem”.

    (św. Ambroży)

3. Wiersz
Już nie kołaczą kołatki,
już koniec wielkopostnej żałoby.
Trzymamy w rękach kwiatki
idziemy z mamą „na groby”.

W kościele, w kamiennej grocie
Pan Jezus z krzyża zdjęty.
Jutro nam zmartwychwstanie
radosny, uśmiechnięty.

          (Ewa Szelburg-Zarembina)

4. Warto przeczytać
T. Althoff, Wielkanocne majsterkowanie, Kielce 2005.
C. Pertler, E. Reus, Dzieci świętują Wielkanoc, Kielce 2003.
D. Skwark, Świąteczne wycinanki, Kielce 2004.
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41. CIESZYMY SIĘ ZE ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. 
 Wzbudzanie radości z faktu, że „Bóg nie umarł, Jezus żyje”.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– wie, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci
– rozumie, że Jezus zmartwychwstając pokonał śmierć.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć o zmartwychwstaniu Jezusa
– potrafi zaśpiewać piosenkę: „Bóg nie umarł, Jezus żyje”.

Postawy
Dziecko:
– z radością przeżywa czas wielkanocny
– śpiewem dziękuje Jezusowi za zmartwychwstanie.

Metody i techniki: opowiadanie biblijne, rozmowa kierowana, śpiew z gestami, obserwacja wzrostu 
fasoli.

Środki dydaktyczne: tekst opowiadania biblijnego, sadzonka fasoli, tekst piosenki, kolorowy papier. 

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i wprowadza je w nowy temat:
Niedawno pracowaliśmy z ziarenkiem fasoli. Może zobaczmy dzisiaj, jak ono teraz wygląda?

Dzieci wraz z K. oglądają fasolę.

– Co się stało z ziarenkiem?
K. podsumowuje wypowiedzi: 

Z ziarenka fasoli, które wyglądało jak martwe, wyrosła zielona roślinka i okazało się, że jest w niej 
nowe życie. 

– Jaką mamy teraz porę roku? 

– Co zmienia się wiosną na świecie?
 (topnieje śnieg, wszystko się budzi do nowego życia)

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Po śmierci na krzyżu Jezus został złożony w grobie. Mówiliśmy już o tym. Dziś chcę wam ogłosić 

radosną wiadomość: Jezusa nie ma już w grobie, bo zmartwychwstał i znowu jest żywy. 

2. Opowiadanie biblijne
Posłuchajmy, co o tym wydarzeniu mówi święta Księga:

K. przedstawia parafrazę opowiadania o poranku wielkanocnym.
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Najszczęśliwszy dzień

Na trzeci dzień po śmierci Jezusa przygnębione kobiety udały się do Jego grobu. Ale gdzie 
się podział wielki, ciężki kamień, który zamykał wejście do niego?

Ktoś go usunął!
Kobiety nie chciały wprost wierzyć własnym oczom: ciało Jezusa po prostu zniknęło! Na 

dodatek kobietom tym ukazał się jaśniejący blaskiem anioł.
„Nie bójcie się – uspokajał kobiety – wiem, Kogo szukacie, ale szukacie na próżno. Bóg 

przywrócił Go do życia, tak jak to było wcześniej zapowiedziane. A teraz pora iść i podzielić 
się tą nowiną z Jego przyjaciółmi”.

Kobiety z pośpiechem oddaliły się od grobu, żeby spełnić polecenie anioła. To był najszczę-
śliwszy dzień w całym ich życiu.

Wbiegły do domu wołając: „On żyje, On żyje! Powiedział nam o tym anioł. Przyszłyśmy 
do grobu, a Jego już tam nie było”.

Gdy usłyszeli to przyjaciele Jezusa, natychmiast też się udali w to miejsce, żeby zobaczyć, 
czy to prawda. I też od razu odkryli, że grób Jezusa jest pusty.

Teraz jednak już wiedzieli, co z Nim się stało: trzy dni leżał w grobie, a potem zmartwych-
wstał. Jezus żyje, pokonał śmierć! 

Później On sam odwiedził swoich przyjaciół i powiedział:
„Nie bójcie się, spójrzcie tylko: to jestem Ja! Możecie Mnie nawet dotknąć”.
To był najszczęśliwszy dzień w ich życiu.
To była pierwsza Wielkanoc. 

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Co zobaczyły kobiety, udając się do grobu?
– Kogo spotkały kobiety?
– Co powiedział im anioł?
– Którego dnia Jezus zmartwychwstał?
– Dlaczego był to najszczęśliwszy dzień w życiu przyjaciół Jezusa?
Jezus nas bardzo kocha. Jezus daje nam swoją radość, miłość, pokój. Jezus kocha Jacka, Kasię, 

Piotrka… (wymienić imiona wszystkich dzieci), dlatego każdemu z nas daje swoją radość. Jezus dla nas 
zmartwychwstał, to znaczy wstał z grobu i żyje wśród nas.

3. Piosenka
Dziś nauczymy się piosenki, która mówi o tym wielkim i radosnym wydarzeniu, jakim jest zmar-

twychwstanie. 

Bóg nie umarł, Jezus żyje (powtórzyć trzy razy).      D A7

Daj mu ręce swe (dwa razy klasnąć).         A e
Daj mu nogi swe (dwa razy tupnąć).          A e
Daj mu serce swe (dwa razy puknąć palcem w okolicy serca). A e
Daj mu duszę swą (unieść ręce w górę).        A e
On naprawdę z nami jest!             A7 D

4. Praca z podręcznikiem
Mówiliśmy o tym, że Jezus trzeciego dnia wyszedł z grobu. Jest taki owad, który przez dłuższy czas 

żyje najpierw wewnątrz swojego kokonu, ale później wychodzi z niego na świat. Czy wiecie co to za 
owad?
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To motyl. Motyl będzie nam przypominał, że Jezus wstał z martwych i żyje wśród nas.
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Oddajemy chwałę Bogu, bo Jezus powstał z grobu. 

2. Modlitwa
Na koniec pomódlmy się razem słowami piosenki.

Modlitwa piosenką „Bóg nie umarł”.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżo-

wanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.  
A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. 
Tam Go ujrzycie”.

(Mt 28,5-7)

2. Okruch mądrości
„Życie jest podróżą, która prowadzi do domu”.

          (Hermann Melville)

3. Wiersz
Jeśli Cię nie ma, jakże się ośmielę
zagasić myśli, by oddać się snowi –
Tyś jeden Ładem! I ład w twoim dziele,
I nikt Twojego ładu nie wysłowi!

           (Wojciech Bąk)

4. Warto przeczytać
A. Grün, Doświadczyć radości zmartwychwstania, Kraków 2002.
W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 

s. 54-64.
B. Hopf, S. Raab, Kochany Boże, jesteśmy tutaj. Nabożeństwa dla dzieci z zastosowaniem metod ak-

tywizujących, Kielce 2003, s. 136-142.
E. Reuys, H. Viehoff, Jak zorganizować święto? 1000 pomysłów dla grup dziecięcych, Kielce 2004,  

s. 67-91.
D. Skwark, Wielkanocne zwyczaje, Kielce 2005.
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42. MSZA ŚW. – SPOTKANIE WIERZĄCYCH  
ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM JEZUSEM

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie poszczególnych elementów liturgii mszalnej.
 Wzbudzenie wiary w obecność żywego Pana Jezusa we Mszy św.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– wie, że zmartwychwstały Jezus żyje w Kościele
– rozumie, że Msza św. jest spotkaniem z żywym Jezusem.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć o obecności Jezusa w Kościele
– potrafi wyrecytować lub zaśpiewać „Baranku Boży”.

Postawy
Dziecko:
– aktywnie uczestniczy w liturgii Mszy św.
– poprawnie zachowuje się w kościele.

Metody i techniki: pogadanka, oglądanie pustego grobu, uroczyste złożenie daru z krzyża przed ołta-
rzem w kościele, śpiew przed Komunią św.

Środki dydaktyczne: nawiedzenie kościoła, krzyż z sercami z katechezy 39, tekst „Baranku Boży”.

Uwaga: Na to spotkanie przenosimy się do kościoła. Wcześniej należy ustalić to wyjście z rodzicami i dy-
rektorem przedszkola.

I. WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA

K. wita się z grupą i zaprasza dzieci na spotkanie z Jezusem do kościoła (przed wejściem do niego trzeba 
im przypomnieć obowiązujące zasady poprawnego zachowania).
Na początku dzieci wykonują znak krzyża wodą święconą, a potem, przyklękając na powitanie Jezusa, 
śpiewają Mu piosenkę „Bóg nie umarł, Jezus żyje”.

II. AKTYWIZACJA

1. Przy grobie Jezusa
Dzieci udają się z K. do pustego grobu.

– Dlaczego ten grób jest pusty?

Chodźmy teraz zobaczyć, gdzie jest Jezus.
K. może także przypomnieć dzieciom i porozmawiać z nimi o wszystkich przedmiotach, figurach, obrazach,
które są w kościele.

2. Przed ołtarzem
K. udaje się z dziećmi przed ołtarz, do figury Zmartwychwstałego. Zwraca ich uwagę na wyciągniętą, wska-
zującą niebo dłoń Jezusa i na chorągiew – symbol Jego tryumfu nad złem.
K. pokazuje baranka wielkanocnego: 
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Baranek wielkanocny jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa, który choć był zupełnie niewinny, 
umarł za grzechy nas wszystkich.

3. Przed tabernakulum
K. prowadzi grupę w pobliże tabernakulum.

Żywy Jezus mieszka w kościele. Wielki Bóg ukrył się w małym białym opłatku i bardzo Mu zależy, 
żeby wszyscy ludzie przyjmowali Go pod tą postacią.

4. Śpiew
Dziękujmy dobremu Jezusowi za to, że oddał za nas życie, śpiewając Mu tak:
„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”.

Kapłan rozdziela Jezusa ukrytego w opłatku podczas każdej Mszy św. wszystkim tym, którzy Jezusa 
kochają.
K. uczy dzieci śpiewać „Baranku Boży”.

Aby przyjmować Jezusa w Komunii św., koniecznie trzeba być dobrym i mieć serce czyste, wolne od 
grzechu. Pamiętajmy, że Jezus zawsze czeka na nas w kościele, szczególnie podczas każdej Mszy św.
K. powinien wyjaśnić dzieciom, że jeszcze nie mogą przyjmować Jezusa i muszą poczekać do pierwszej 
Komunii św.

5. Składanie dziecięcych darów
Jako dar dzieci przynoszą do ołtarza swój krzyż z sercami, który przygotowały na spotkaniu przy temacie 
39 i tam go uroczyście składają.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy rymowanki:

Dobry Jezus został z nami, na Mszy Świętej Go spotkamy.

2. Modlitwa
K. prowadzi z dziećmi modlitwę spontaniczną.

K.: Jezu, gdy razem gromadzimy się w kościele…
Dzieci: Cieszymy się, że jesteś z nami.
K.: Jezu, kiedy modlimy się w kościele…
Dzieci: Cieszymy się, że jesteś z nami.
K.: Dobry Jezu, kiedy słuchamy Twego słowa w kościele…
Dzieci: Cieszymy się, że jesteś z nami.

Po wyjściu z kościoła K. omawia zachowanie dzieci i zadaje pracę domową.

3. Praca domowa
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

Poproście rodziców, żeby w najbliższą niedzielę zabrali was do kościoła na spotkanie ze zmartwych-
wstałym Jezusem.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po 

mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, 
po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata»”.

(J 1,26-29)

2. Okruch mądrości
„Rzeczą człowieka jest walczyć,
a rzeczą nieba – dać zwycięstwo”.

               (Homer)

3. Psalm
Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! 
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, 
by mój wróg nie mówił: „Zwyciężyłem go”, 
niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję. 

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; 
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, 
chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.

      (Ps 13,4-6)

4. Warto przeczytać
M. Hilkert, My jesteśmy małą wspólnotą. Propozycje na przeprowadzenie Mszy św. z dziećmi w wieku 

od 3 do 6 lat, Kielce 2003.
W. Hoffsümmer, Cud tego poranka. 77 opowiadań na czas wielkanocny do wykorzystania w przed-

szkolu, szkole i w parafii, Kielce 2004.
C. Pertler, E. Reuys, Dzieci świętują Wielkanoc, Kielce 2003.
E. Staniek, Ewangelia w rękach wychowawcy, Kraków 2003.
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43. MAJ MIESIĄCEM MATKI BOŻEJ

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie modlitw i pieśni maryjnych.
 Wzbudzenie wdzięczności Jezusowi za Jego Matkę.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– pamięta, że maj jest miesiącem, w którym szczególnie pamiętamy o Matce Bożej
– wie, że w maju dziękujemy Maryi za to, że jest Matką Jezusa.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powtórzyć kilka wezwań z litanii do Matki Bożej
– potrafi wysłuchać słów pieśni „Matka” („Była cicha i piękna jak wiosna”).

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę wdzięczności wobec Maryi za to, że jest Matką Jezusa
– chętnie wielbi Maryję udziałem w nabożeństwach majowych.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, modlitwa litanijna, prezentacja figurki, wyko-
nanie sztucznych kwiatów.

Środki dydaktyczne: kolorowe chusteczki, miękki drut (bezpieczny) do wiązania kwiatów, woda kwia-
towa, pacynka Kasi, tekst opowiadania i litanii, nagranie pieśni „Matka”.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i rozpoczyna spotkanie krótkim opowiadaniem o maju i pięknie świata w tym miesiącu.
W maju zielenią się drzewa i krzewy. Można zobaczyć wiele kwitnących, kolorowych kwiatów. Kto 

z was widział ostatnio piękne kwiaty?
Dziś na początku nauczymy się rymowanki:

Dla Maryi, Bożej Matki, kwitną w maju wszystkie kwiatki.

K. pyta:

– Jaką mamy teraz porę roku?

– Co zmieniło się na świecie, odkąd nie ma zimy?
K. rozmawia z grupą o wiośnie i towarzyszących jej zmianach w otoczeniu (chodzi o kwiaty).

Ten piękny miesiąc jest w szczególny sposób poświęcony Matce Jezusa, Maryi. Bardzo się cieszymy, 
że jest Ona również i naszą Matką. Dlatego chcąc Jej podziękować za miłość i pokazać, że my także 
Ją kochamy, poświęciliśmy dla Niej najpiękniejszą porę w całym roku.

II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Majowe kwiaty
Na łące zakwitły pierwsze majowe kwiaty. Piotrek i ja z zachwytem przyglądaliśmy się, jak 

pięknie wyglądają na zielonej trawie. 
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– Nazbierajmy kwiatów na wiosenny bukiet – zaproponowałam. – Potem podarujemy go 
mamie.

Zaczęliśmy więc je zrywać, wybierając najpiękniejsze, aż powstał z nich wspaniały, kolorowy 
bukiet. 

– Mamie bardzo się spodoba – stwierdził Piotrek.
Kiedy mama dostała kwiaty, rzeczywiście bardzo ją to ucieszyło:
– Kwiaty są bardzo ładne. Dziękuję wam, kochani. Wiem nawet, co możemy z nich zrobić.
Potem mama wzięła kwiaty i zaczęła z nich splatać wianek. Kiedy był gotowy, zabrała nas 

do ogrodu, pod figurkę Matki Bożej.
– Takie piękne wiosenne kwiaty podobają się również Maryi, która bardzo się cieszy, gdy 

o Niej pamiętamy. I włożyła figurce na głowę ten wianek.
– Lecz Maryja cieszy się jeszcze bardziej, gdy o Niej pamiętamy na modlitwie. Dlatego w maju 

przychodzimy do Matki Bożej ze specjalną modlitwą litanijną, żeby okazać Jej naszą miłość.
I mama zaczęła odmawiać litanię do Matki Bożej. Ani ja, ani Piotrek nie znaliśmy jeszcze 

tych słów, ale mogliśmy przyłączyć się do mamy i po każdym wezwaniu odpowiadać: „Módl 
się za nami”.

2. Rozmowa na temat opowiadania

– Co dostała mama na wiosnę od dzieci?
– Komu mama oddała swoje kwiaty?
– Co Kasia i Piotrek zrobili wspólnie z mamą przy figurze Matki Bożej?

3. Nowe pojęcie
Litania jest bardzo szczególną modlitwą, w której cieszymy się z tego, że Maryja jest zawsze blisko 

nas. Dziękujemy Jej za to, że jest Matką Jezusa i zarazem naszą. Dlatego chwalimy Ją różnymi pięk-
nymi tytułami, np. „Matko najmilsza”,  „Królowo aniołów”, „Pocieszycielko strapionych”, ponieważ 
do Niej uciekają się wszyscy smutni ludzie. 

4. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę, czytając kilka wezwań litanii.
Dzieci słuchają wezwań i odpowiadają na nie: „Módl się za nami”.

5. Praca plastyczna
Dzieci robią kwiaty z kolorowych chusteczek higienicznych lub z papierowych serwetek. Odrobina drutu do 
owinięcia kwiatów sprawi, że będą one stabilniejsze. Aby kwiaty były pachnące, można je spryskać wodą 
kwiatową.
Dzieci przygotowują wspólnie bukiety ze sztucznych kwiatów i ozdabiają nimi figurkę Maryi, przyniesioną
przez K. 

6. Piosenka
W tym szczególnym miesiącu, jakim jest maj, śpiewa się też Matce Jezusa piękne pieśni, aby wie-

działa, jak bardzo Ją kochamy.
K. śpiewa lub odtwarza z magnetofonu pieśń „Była cicha i piękna jak wiosna”.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.
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2. Praca domowa
Dzieci proszą swoich rodziców lub opiekunów, żeby wybrali się z nimi na nabożeństwo majowe. 

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

     (Ap 12,1)

2. Okruch mądrości
„Matka Boża znalazła miejsce we wszystkich zakątkach polskiego chrześcijaństwa. Jej obraz jasno-

górski stał się jakby znakiem rozpoznawczym. Po tym obrazie rozpoznajemy siebie w dalekim świecie, 
na różnych emigracjach”.

(kard. Karol Wojtyła)

3. Wiersz
Królowo kwiatów
Kwitnących w maju,
Na łąkach jasnych
I w ciemnym gaju,

Pani róż polnych
I bladych dzwonków,
Co własną dłonią
Strzeżesz skowronków,

Bądź pozdrowiona 
Przez słodkie wonie
Kwiatów, schylonych
W kornym pokłonie.

       (Ewa Szelburg-Zarembina)

4. Warto przeczytać
D. Costelle, Fatima. Cud i trzy tajemnice, Warszawa 2003.
J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności Maryjnej, Kielce 2002.
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44. NASZE MODLITWY Z MATKĄ BOŻĄ

Ogólne cele katechetyczne 
 Zrozumienie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.
 Kształtowanie postawy zawierzenia Maryi.

Cele szczegółowe  

Wiedza
Dziecko:
– rozumie słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”
– wie, że Maryja uprasza nam pomoc u swojego Syna, Jezusa.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wyjaśnić trudne słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” („błogosławiona”, „owoc żywota”)
– potrafi zaśpiewać pieśń „Matka”.

Postawy
Dziecko:
– w modlitwie prosi Maryję o pomoc 
– wyraża wdzięczność Maryi za to, że jest naszą Matką.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, pogadanka, śpiew.

Środki dydaktyczne: tekst pieśni „Matka”.

I. WPROWADZENIE

K. rozpoczyna spotkanie modlitwą nawiązującą do poprzedniej katechezy. Przypomina też kilka wezwań 
z litanii, po których grupa dodaje aklamację: „Módl się za nami”.

Na naszym ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o Matce Jezusa. Jest Ona Matką Jezusa, bardzo 
kochającą także nas. Dzisiaj dowiemy się, dlaczego wszyscy tak bardzo Ją kochają i w modlitwach 
proszą o pomoc.

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa z dziećmi

– Jakie modlitwy zanoszone do Boga za pośrednictwem Matki Bożej już znacie? 
 (litania, „Zdrowaś Maryjo”)
Wiemy o tym, że anioł przyszedł do Maryi i zapowiedział Jej, że będzie Matką Syna Bożego. Po-

wiadomił Ją również, że Jej krewnej, Elżbiecie, urodzi się dziecko. Maryja postanowiła w związku  
z tym pójść do Elżbiety. Elżbieta ucieszyła się z tego, że Maryja tak się o nią troszczy i chce jej pomóc. 
Powiedziała więc do Niej: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego 
żywota”.

– W jakim celu Maryja udała się do Elżbiety?

– W jaki sposób Elżbieta powitała Maryję?

2. Nowe pojęcia
Właśnie te słowa powtarzamy teraz w modlitwie, którą już poznaliśmy. Jest to modlitwa „Zdrowaś 

Maryjo”.
K. wyjaśnia trudne słowa z modlitwy („błogosławiona”, „owoc żywota”).
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Słowo „błogosławiona” można zastąpić słowem „szczęśliwa”. Maryja okazała się najszczęśliwszą  
z niewiast, czyli kobiet, ponieważ miała urodzić Syna Bożego.

K. pyta:

– Jakie znacie owoce?

Owoc to dar jakiejś rośliny. Na przykład jabłko jest owocem jabłoni, orzech jest owocem leszczyny, 
banan owocem bananowca. Te drzewa dają nam owoce. W modlitwie „Zdrowaś Maryjo” mówimy: „bło-
gosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”, ponieważ Maryja dała nam Jezusa. Jest On więc wydanym przez 
Nią owocem.

Dobry Jezus bardzo kocha swoją Mamę i dlatego wysłuchuje wszystkich próśb, z jakimi Ona  zwraca się 
do Niego. Ludzie proszą więc Maryję, żeby przekazała Jezusowi ich prośby. Ponieważ Maryja tak bardzo 
troszczy się o ludzi, wszyscy przychodzą do Niej jako do swojej Matki. Jest więc Ona Matką Jezusa, ale 
i naszą. Dziękując Jej za to, zaśpiewamy teraz pieśń.

3. Pieśń
K. uczy dzieci pieśni „Była cicha i piękna jak wiosna”.

G        D7          G
Była cicha i piękna jak wiosna,
a                      D
żyła prosto, zwyczajnie jak my.
    G    D           G
Ona Boga na świat nam przyniosła
A7                 D7
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

G           C         G
Matka, która wszystko rozumie,
a      C              G
sercem ogarnia każdego z nas.
G          C        G
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
a       G
Ona jest z nami w każdy czas.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka. 

2. Rymowanka
K. uczy grupę rymowanki: 

Do Maryi się zwracamy, nasze prośby Jej oddamy.

3. Modlitwa
K. prowadzi z dziećmi modlitwę na zakończenie: „Zdrowaś Maryjo”.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono 

na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie 
mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze 
nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie»”.

(J 2,1-4)

2. Okruch mądrości
„Właściwie wszystkie matki są matkami wielkich ludzi, i nie ich to wina, że życie później sprawia 

im zawód”.
(Borys Pasternak)

3. Wiersz
Tyś jest najświętsza i Ty jesteś dobra,
Ty jesteś polska – a Tyś jest królewska.
Szczęśliwy, kto jak lepszą część Ciebie obrał,
Domie złoty! Sierocych ros Bramo niebieska!

    (Józef Andrzej Frasik)

4. Warto przeczytać
J. Kudasiewicz, Oto Matka twoja. Biblijny katechizm maryjny, Kielce 2007.
T. Śmiech, Z. Trzaskowski, Matka, Kielce 1995.
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45. OKAZUJEMY MIŁOŚĆ NASZYM MAMOM

Ogólne cele katechetyczne 
 Zrozumienie prawdy, że mamę należy obdarzać miłością.
 Wzbudzenie wdzięczności za serce okazywane przez mamę.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– wie, że każda mama kocha swoje dzieci
– pamięta o święcie swojej mamy
– rozumie, że mamie należy się wdzięczność i szacunek.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, jak okazuje miłość swojej mamie
– umie powiedzieć, co czuje myśląc o mamie.

Postawy
Dziecko:
– wyraża postawę wdzięczności, miłości i szacunku wobec mamy
– modli się za swoją mamę.

Metody i techniki: pogadanka, opowiadanie, śpiew, pantomima, praca plastyczna.

Środki dydaktyczne: pacynka Kasi, tekst opowiadania, nożyczki, laurki (podręcznik), kredki.

I. WPROWADZENIE

Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o Matce Jezusa – Maryi, która jest też Matką nas wszystkich. 
Zaśpiewajmy Jej teraz pieśń, której nauczyliśmy się ostatnio.
K. rozpoczyna śpiew „Matki”, a potem pyta grupę:

– Jakie jest pierwsze słowo każdego małego dziecka?
 (mama)

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Jest taki jeden dzień w roku, gdy naszym mamom okazujemy szczególną wdzięczność i szacunek. 

Tym dniem jest Dzień Matki, który obchodzimy 26 maja. 

2. Opowiadanie
Posłuchajmy teraz, jak świętowano Dzień Matki w rodzinie Kasi.

K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:

Dzień Mamy
Tego dnia tato obudził Piotrka i mnie wcześniej niż zwykle. Zrobił to po cichu, żeby nie 

przeszkadzać mamie. 
– Dzieci, wstańcie szybko – ponaglał nas – trzeba przecież przygotować dla mamy niespo-

dziankę. Dzisiaj jest jej święto. Już pokroiłem chleb, a teraz wychodzę po kwiaty. Wy po cichu 
dokończcie śniadanie. 

Tata wyszedł, a my szybko ubraliśmy się i poszliśmy do kuchni. Tam nakryliśmy stół pięk-
nym obrusem i przygotowaliśmy „uśmiechnięte kanapki”. Przez ten czas tata zdążył wrócić  
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z kwiatami. Teraz można było już pójść do sypialni rodziców i zaśpiewać „Sto lat”. Słysząc ten 
nieoczekiwany śpiew, mama otworzyła oczy i uśmiechnęła się mile. Jeszcze bardziej zdziwiła 
się, gdy Piotrek wręczył jej bukiet czerwonych róż, a ja laurkę. To zamieszanie obudziło małą 
Olę, która stojąc w łóżeczku wypowiedziała swoje pierwsze „mama”.

Mamie łzy szczęścia pojawiły się w oczach i powiedziała:
– Dziękuję wam, zrobiliście mi wspaniałą niespodziankę. Bardzo was kocham.

3. Zabawa – pantomima
Zadaniem kolejno wybieranych dzieci będzie pokazanie pantomimą tych prac, które wykonuje w domu 
mama (zmywanie naczyń, odkurzanie, przygotowanie posiłków, pranie, usypianie dziecka itp.).
Pozostałe dzieci odgadują demonstrowaną im czynność.  

4. Rymowanka
Nauczymy się teraz wierszyka, w którym będziemy dziękować dobremu Bogu za nasze mamy:

Dziękujemy dziś za mamy, bo tak bardzo je kochamy.

5. Praca z podręcznikiem
Wykonajcie teraz laurki-niespodzianki dla waszych mam.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Modlitwa
K. proponuje modlitwę, która będzie polegać na dokończeniu zdania: „Dziękuję Ci, Boże, za moją mamę, 
która jest… (miła, dobra, kochana, najlepsza na świecie)”.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 

«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie”.

(J 19,26-27)

2. Okruch mądrości
„Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej”. 

                    (Zofia Kossak)

3. Wiersz
Matko Boska taka ludzka
naszą słabość sercem znasz
tyle unieść trzeba w życiu
jak udźwignąć naucz nas. 

         (Wiktor Woroszylski)

4. Warto przeczytać
W. Breinholst, Mama jest najlepsza na świecie, Warszawa 1991.
C. Pertler, E. Reuys, Dzieci świętują Dzień Matki, Kielce 2003.
E. Reuys, H. Viehoff, Jak zorganizować święto? 1000 pomysłów dla grup dziecięcych, Kielce 2004, 

s. 93-111.
S. Wyszyński, Godność kobiety, Warszawa 2003.
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46. JESTEM DZIECKIEM BOŻYM

Ogólne cele katechetyczne 
 Zrozumienie prawdy o ojcostwie Boga Ojca.
 Wzbudzenie wdzięczności za sakrament chrztu.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– wie, że jest kochane przez Boga Ojca
– pamięta, że stało się dzieckiem Bożym poprzez chrzest.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi cieszyć się swoim Bożym dziecięctwem
– potrafi zaśpiewać piosenkę „Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga”.

Postawy
Dziecko:
– wyraża Bogu wdzięczność za dar życia 
– chętnie bierze udział  w śpiewie
– jest wdzięczne Bogu za swój chrzest.

Metody i techniki: pogadanka, śpiew piosenki, praca z ilustracjami, zabawa „dzieci do dzieci”, zabawa 
„puszka”.

Środki dydaktyczne: piosenka, ilustracje (dzieci różnych ras), puszka (lub pudełko) z losami, na których 
są zapisane polecenia zabawy, obrazki o treści religijnej lub słodycze.

I. WPROWADZENIE

K. rozpoczyna spotkanie modlitwą, a potem prowadzi z dziećmi rozmowę.
Każde dziecko ma dom, w którym są ci, którzy je kochają. Całą rodziną chodzimy do kościoła.  

W kościele spotykają sie różne rodziny. Kiedy jesteśmy razem w kościele, Jezus łączy nas w jedną 
wielką rodzinę – rodzinę Bożą. Każdy z was jest dzieckiem Bożym.
Następnie K. pokazuje obrazki, które przedstawiają dzieci różnych ras, zadając przy tym pytania:

– Kto jest przedstawiony na tych obrazkach?
– Czym te dzieci się różnią? 
 (różni je kolor skóry, strój) 

Dzieci nanoszą te obrazki na tablicę.
Choć dzieci te odróżnia kolor skóry, mowa, miejsce zamieszkania, to podobnie jak wy lubią się 

bawić i chciałyby być szczęśliwe.

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Wszystkie dzieci na całym świecie mają jednego i tego samego Ojca.
– Kto jest Ojcem wszystkich dzieci?
– Od kiedy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi?
Tak, jesteśmy nimi od naszego chrztu. Wiemy, że Bóg to nasz wspólny Ojciec, że bardzo nas kocha 

i myśli o naszym szczęściu.
K. winien przypomnieć wiadomości o chrzcie (z tematu 10), prezentując chrzcielne naczynia i białą szatę, 
jako pierwszy strój dziecka Bożego.
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2. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Dzieckiem Bożym jestem ja, niech wie o tym cały świat.

Bóg chce, żeby wszystkie Jego dzieci były radosne i uśmiechnięte. Tego również pragną dla was 
wasi rodzice i wszyscy ludzie na całej ziemi. 

3. Zabawa
Dzieci dobierają się w parach. K. wydaje polecenia, które wykonują wszystkie pary (np. ucho do ucha, plecy 
do pleców, kolano do kolana, głowa do głowy itd.). 
Na hasło „dzieci do dzieci” trzeba szybko zmienić parę. Kto zostanie bez pary, prowadzi zabawę dalej. 

4. Nowe pojęcie
Także wszystkie dzieci mają wspólne święto, którym jest Dzień Dziecka. Wtedy dorośli starają się 

zrobić dzieciom jakąś miłą niespodziankę.
I my sprawimy sobie radość. Najpierw nauczymy się nowej piosenki, a potem będzie zabawa i nie-

spodzianka.

5. Piosenka
K. uczy dzieci piosenki „Gdy idziemy poprzez świat” lub „Dzieckiem Bożym jestem ja”.

   G        a
Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,
                     D7          G
w każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga.
  C
Nie ma w życiu zbędnych dni,
      G
każda chwila ważna jest,
  D7  G
w każdej zobacz Bożą myśl.
          C   G
  Bo Bóg naszym Ojcem,
           D7      G
  bo Bóg kocha nas,
        C   G
  On szlak nam wyznacza
         D7      G
  i sam prowadzi nas.

6. Zabawa z puszką
W trakcie śpiewu piosenki puszka (lub ładne pudełko) przechodzi z rąk do rąk wśród dzieci siedzących  
w kręgu. Na dany sygnał przerywamy muzykę i śpiew. Dziecko, u którego pozostanie puszka, wyciąga los, 
na którym jest wypisane jakieś polecenie (odczytywane przez K.), np.: 

– zaśpiewaj piosenkę
– zrób „pajacyka”
– przedstaw taniec
– wymień imiona twoich przedszkolnych koleżanek
– zapiej jak kogut
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– podskocz pięć razy
– przywitaj się z każdym uczestnikiem zabawy przez podanie ręki
– zaszczekaj jak piesek
– powiedz wierszyk (itd.).

Po wykonaniu polecenia wznawiamy zabawę, lecz od dziecka, które to zadanie zakończyło. K. stara się tak 
przerywać piosenkę, aby jak najwięcej dzieci wzięło udział w zabawie.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Prezenty dla dzieci
Dzień dzisiejszy jest pełen radości, bo to jest wasze święto. W dniu imienin czy urodzin dostajecie 

prezenty. Ja również mam coś dla was. 
Prezentami dla dzieci mogą być obrazki religijne lub słodycze.

2. Praca domowa
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

3. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę.

Dobry Boże, dziękujemy Ci, że poprzez chrzest staliśmy się Twoimi dziećmi, że tak bardzo nas 
kochasz. Dziękujemy za piękny dzień, pełen zabaw i radości. Dziękujemy za zdrowie i życie.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko 

zabraniali im.  Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie  
i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto 
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego»”.

(Łk 18,15-17)

2. Okruch mądrości
„Jeżeli nie wiadomo, o co dziecku chodzi, to chodzi o miłość”.

                     (Jerzy Snopek)

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, 
że je kochają”.

(Michel Quoist)

3. Wiersz
Noc minęła i znów słońce
Na niebie nam świeci.
Pobłogosław, Boże Ojcze, 
Wszystkie swoje dzieci.

A za miłość Twą ojcowską
Dzięki Ci składamy
I prosimy Cię o pomoc 
Dla taty i mamy.

      (w: T. Śmiech, Z. Trzaskowski, „Z uśmiechem w życie”, Kielce 1997)

4. Warto przeczytać
B. Fuchs, Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Kielce 1999.
E. Reuys, H. Viehoff, Jak zorganizować święto? 1000 pomysłów dla grup dziecięcych, Kielce 2004.
F.B. Torasso, Podręcznik dobrych manier dla dzieci, Kielce 2002.
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47. SZANUJEMY CHLEB, PONIEWAŻ JEST DAREM BOGA

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie pracy potrzebnej do tego, żeby powstał chleb.
 Kształtowanie szacunku dla chleba. 

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– wie, że do chleba należy odnosić się z szacunkiem 
– wie, że chleb i każde inne pożywienie jest darem Bożym
– wie, że opłatek to również jedna z postaci chleba.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi opowiedzieć, kosztem jakiego trudu i w jaki sposób powstaje chleb.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę szacunku wobec chleba
– chętnie dzieli się z głodnymi i potrzebującymi
– modli się o swój codzienny chleb.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, pokaz (ziarno, mąka, chleb, znak krzyża na chlebie), zabawa 
w „mało nas do pieczenia chleba”, dzielenie się chlebem. 

Środki dydaktyczne: tekst wiersza, ziarno, kłos, mąka i chleb.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci, zachęcając je do modlitwy piosenką „Gdy idziemy poprzez świat”.
Naszym celem w życiu powinno być chwalenie Boga i wdzięczność za wszystko, co od Niego otrzy-

mujemy.

– Co jedliście dzisiaj na śniadanie?
 (kanapki, tosty, bułki)

– Dlaczego człowiek musi jeść?
 (żeby żyć, żeby rosnąć)

Posłuchajmy wiersza:

Dni upalne, dni gorące,
Ciepłym deszczem przeplatane.
Grzeje nas czerwcowe słońce,
Łąka pachnie świeżym sianem.
  To Ty, Boże, w swej dobroci
  Dajesz nam upalne lato,
  To Ty słońcem zboża złocisz
  Na chleb dla nas. Dzięki za to!

        (ks. Stanisław Ziemiański)

Na dzisiejszym spotkaniu przekonamy się, ile pracy trzeba włożyć, żeby powstał chleb.
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II. AKTYWIZACJA

1. Opowiadanie z prezentacją
K. omawia proces „od ziarenka do bochenka” na podstawie obrazków zamieszczonych w podręczniku. 
Podczas prezentacji zwraca szczególną uwagę na wysiłek osób pracujących nad powstaniem chleba (rolnik, 
młynarz, piekarz, dostawca, sprzedawca).
W trakcie opowiadania należy dzieciom pokazać ziarno, kłos, mąkę i gotowy już chleb. Dzieci mogą za-
poznawać się dotykiem z pokazywanymi im rzeczami.

2. Rymowanka
K. kończy prezentację nauką rymowanki:

Chleb szanować to rzecz święta, każde dziecko niech pamięta.

3. Zabawa ruchowa
K. zaprasza dzieci do zabawy, rozpoczynając piosenkę „Mało nas do pieczenia chleba, tylko nam ciebie 
(w tym miejscu wymienia się imię wybranego dziecka) tu potrzeba”.

4. Nowe pojęcie
Już wiemy, jak wiele osób musi ciężko pracować, żeby powstał smaczny chleb. Lecz do powstawa-

nia chleba przyczynia się nie tylko człowiek. Daremne byłyby jego wysiłki, gdyby Bóg nie dał ziarnom 
słońca, żyznej gleby, i nie zesłał deszczu.

Wszystko to razem, a więc trud człowieka i Boże błogosławieństwo zsyłane poprzez przyrodę, spra-
wia, że na naszych stołach codziennie może być chleb. Jest on dla nas wielkim Bożym darem.

Podobny chleb widzimy też podczas Mszy św. na ołtarzu w kościele. Ma on postać białego opłatka.  
W tym opłatku ukrył się żywy Jezus, aby być bliżej ludzi.

5. Rozmowa z dziećmi
Wiemy już, że chleb jest darem Bożym i że trzeba go szanować.

– Jak szanujemy chleb?
 (nie wyrzucamy go do kosza na śmieci, nie depczemy, powinniśmy go pocałować, gdy upadnie  

  na ziemię)
Jest taki dawny zwyczaj, żeby przed napoczęciem nowego bochenka nakreślić na nim krzyż. Postę-

pujemy w ten sposób przez szacunek dla dobrego Boga, dzięki któremu możemy codziennie karmić 
się chlebem.

6. Dzielenie się chlebem
K. kreśli znak krzyża na chlebie, który przyniósł ze sobą, i mówi:

Podzielmy się chlebem (każde dziecko otrzymuje po kawałku i spożywa go). 
Zjedliśmy już cały nasz bochenek, ale jest dużo takich osób, które teraz są głodne. Z takimi 

osobami trzeba się dzielić nie tylko chlebem, ale wszystkim, co posiadamy, a także pamiętać o nich  
w modlitwie.

7. Modlitwa
Dzieci unoszą ręce i mówią: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
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III. ZAKOŃCZENIE
1. Praca domowa
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

2. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę „Ojcze nasz”, ofiarowaną w intencji wszystkich, którzy się trudzą, żeby mógł powstać
chleb. W modlitwie szczególnie akcentuje fragment: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. 

3. Przygotowanie do następnego spotkania
K. prosi o przyniesienie na następny raz woreczka z płatkami kwiatów.

 KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, 

które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę»”.
(Łk 22,19)

2. Okruch mądrości
„Jeśli w domu szanuje się chleb, z pewnością go nie zabraknie”.

       (Jerzy Snopek)

3. Wiersz
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie…

             (Cyprian Kamil Norwid)

4. Warto przeczytać
J. Friedl, Zabawy, które uczą. Jak wspierać rozwój małego dziecka?, Kielce 2006.
R. Gostoli, Gry i zabawy pod błękitnym drzewem, Kielce 2005.
C. Pertler, E. Reuys, Dzieci świętują dożynki, Kielce 2003.
Z. Trzaskowski, Pierwsza Komunia święta, Kielce 1994.
S. Ziemiański, Bóg nas kocha. Wiersze religijne dla dzieci, Kraków 1983.
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48. BOŻE CIAŁO – UWIELBIAMY JEZUSA W CHLEBIE  
EUCHARYSTYCZNYM

Ogólne cele katechetyczne 
 Zrozumienie prawdy, że Jezus zamieszkał w Chlebie eucharystycznym.
 Przygotowanie do radosnego udziału w procesji Bożego Ciała.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– wie, że Jezus jest obecny w Chlebie eucharystycznym
– pamięta, że procesja Bożego Ciała jest wyznaniem wiary w Niego.  

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, w jakim celu Jezus zamieszkał w Chlebie eucharystycznym
– potrafi powiedzieć, jak wygląda procesja podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

stusa.

Postawy
Dziecko:
– z radością bierze udział w procesji Bożego Ciała
– przyjmuje postawę uwielbienia Jezusa obecnego w Chlebie eucharystycznym.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, śpiew, praca z ilustracją, nauka sypania kwiatów.

Środki dydaktyczne: ilustracje lub zdjęcia z procesji Bożego Ciała z wyeksponowaną monstrancją, 
tekst piosenki, płatki kwiatów.

I. WPROWADZENIE

K wita się z  dziećmi, po czym wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.
W modlitwie „Ojcze Nasz” prosiliśmy Boga, aby nigdy na naszych stołach nie zabrakło chleba.

– Jak powstaje chleb?
Ostatnio rozmawialiśmy o chlebie, który co dzień spożywamy. Dziś jednak dowiemy się czegoś 

więcej o chlebie wyjątkowym, bo chodzi o chleb, w którym mieszka żywy Jezus. 

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Jezus bardzo nas kocha. Aby być bliżej nas, zamieszkał w białym opłatku. Ludzie wierzący w Jezusa 

pragną się z Nim często spotykać, dlatego też przychodzą do kościoła i przyjmują Go do swoich serc 
pod taką właśnie opłatkową postacią. Taki opłatek nazywamy Chlebem eucharystycznym.

Raz do roku, a dzieje się to w uroczystość Bożego Ciała, ludzie, którzy chcą wszystkim pokazać, że wie-
rzą w Jezusa i Go kochają, idą z Nim w uroczystym pochodzie po naszych drogach, alejach i ulicach. Ten 
pochód to procesja na Boże Ciało.
K. pokazuje ilustrację z procesji Bożego Ciała z księdzem niosącym monstrancję i wyjaśnia dalej:

W procesji idzie ksiądz, który niesie Jezusa w ozdobnej monstrancji (K. wskazuje ją dokładnie na 
ilustracji, opisując wraz z dziećmi jej wygląd). Monstrancja swoim pięknem pokazuje nam, jak wspaniały 
jest Jezus. Dalej idą tłumy odświętnie ubranych ludzi, idą dzieci, starsi i młodzież. Przy ulicach stoją 
w tym dniu specjalne ołtarze, podobne do tych z kościoła, które ludzie stroją zielenią i kwiatami. Aby 
uczcić to spotkanie z Jezusem, dziewczynki sypią przed Nim płatki kwiatów, a dorośli niosą pięknie 
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przybrane obrazy, figury i chorągwie. Wszyscy uczestnicy procesji śpiewają też pieśni na cześć dobrego
Jezusa, okazując Mu w ten sposób swoje przywiązanie i miłość.

2. Piosenka
My też nauczymy się dzisiaj jednej z pieśni do Jezusa, która będzie nam przypominać, że On jest 

blisko nas. 
K. uczy dzieci pieśni „Idzie mój Pan”.

 e
Idzie mój Pan, idzie mój Pan,
a       D        H7   e
On teraz biegnie, by spotkać mnie. (powtórzyć dwa razy)
e       a      e
Mija góry, łąki, lasy,
D   H7      e
by Komunii stał się cud.
e                    a     e
On chce Chlebem nas nakarmić,
D  H7      e
by nasycić życia głód.

K. uczy dzieci śpiewu „Święty, Święty, Święty”.

3. Ćwiczenie sypania kwiatów
Jeśli są ku temu warunki, K. może przeprowadzić naukę sypania kwiatów.

4. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Idzie Jezus ulicami, bardzo chce się spotkać z nami.

2. Modlitwa
K. prowadzi z dziećmi modlitwę. 
K.: Dobry Jezu, chwalimy Cię za Twoją miłość.
Dzieci: Chwalimy Cię, dobry Jezu.
K.: Za to, że jesteś blisko nas…
Dzieci: Chwalimy Cię, dobry Jezu.
K.: Za to, że jesteś z nami w Chlebie eucharystycznym…
Dzieci: Chwalimy Cię, dobry Jezu.

3. Przygotowanie do następnego spotkania
Na następne spotkanie dzieci powinny przyjść ze zdjęciami swojego taty lub opiekuna. Jedno ma przedsta-
wiać tatę, gdy był mały, a drugie – jak wygląda teraz.
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KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał, mówiąc: «To jest Ciało 

moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę».  Tak samo i kielich po wieczerzy, 
mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”.

(Łk 22,19-20)

2. Okruch mądrości
„Nie staraj się zrozumieć wszystkiego,
bo wszystko stanie się niezrozumiałe”.

     (Demokryt)

3. Wiersz
Stajesz się opłatkiem, Jezu.
Jak stawałeś się dzieckiem w Betlejem.
Tak przede mną na ołtarzu leżysz
chlebem, dzieckiem, człowiekiem śmiertelnym.
Cicho. Kościół. W rozmowie przed Tobą.

     (Leszek Aleksander Moczulski)

4. Warto przeczytać
E. Bianchi, Niedziela. Dzień Pana, dzień człowieka, Poznań 1998.
B. Hopf, S. Raab, Kochany Boże, jesteśmy tutaj. Nabożeństwa dla dzieci z zastosowaniem metod ak-

tywizujących, Kielce 2003, s. 166-171.
W. Kasper, Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, Kielce 2005.
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49. SZANUJĘ I KOCHAM MOJEGO TATĘ

Ogólne cele katechetyczne 
 Poznanie roli ojca w  rodzinie. 
 Kształtowanie postawy wdzięczności i szacunku wobec taty.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– wymieni czynności i prace, jakie wykonuje jego tata
– rozumie, jak bardzo potrzebny i ważny dla rodziny jest ojciec.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, za co kocha swojego tatę
– potrafi zaśpiewać piosenkę Arki Noego „Nie boję się”.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę szacunku i miłości wobec swojego taty
– modli się za tatę.

Metody i techniki: pogadanka, rozmowa kierowana, śpiew, praca z fotografią.

Środki dydaktyczne: przyniesione przez dzieci zdjęcia ich ojców, tekst pytań, tekst piosenki.

I. WPROWADZENIE

K. ustawia dzieci w kręgu i prosi, aby pomyślały trochę o swoim tacie (o czym on marzy, jakie ma zmar-
twienia, co lubi, czego potrzebuje itp.).
Po chwili skupienia wszyscy modlą się za ojców modlitwą „Ojcze nasz” (modlitwę odmawiamy tworząc 
krąg; każde kolejne dziecko wypowiada tylko po jednym słowie: „Ojcze – nasz – któryś – jest” itd.).

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Każdy zawdzięcza życie swojemu tatusiowi. Gdyby nie on, nie byłoby nas tutaj. Nie ma na świecie 

dziecka, które nie miałoby taty (tu, na ziemi, albo w niebie).
W dalszym wyjaśnieniu K. powinien uwzględnić sytuację rodzinną dzieci i ewentualnie pominąć niektóre 
stwierdzenia.

Ojciec zawsze pamięta o swoich dzieciach. Troszczy się o nie i stara, żeby w domu nie było żadnych 
braków. Zazwyczaj ciężko pracuje na utrzymanie swojej rodziny. Kochając swoje dzieci, tata jest w tym 
podobny do dobrego Boga Ojca.

Na dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiać właśnie o tatusiach.

2. Rysowanie i prezentacja ojców lub opiekunów
Zadaniem dziecka jest narysować swojego tatę lub opiekuna, a następnie o nim opowiedzieć.
Reszta grupy, podobnie jak K., może się zwracać do opowiadającego z pytaniami, np.:

– Kim jest z zawodu twój tatuś?

– W co najbardziej lubi się z tobą bawić?

– Czy smakuje mu kisiel?
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K. kończy prezentację pytaniem:

– Za co najbardziej kochasz swojego tatę?

3. Rozmowa z dziećmi
Poznałem już trochę bliżej waszych tatusiów. Z tego, co mówiliście, wynika, jak ważną osobą  

w rodzinie jest ojciec. To on pomaga mamie i wam w najtrudniejszych zadaniach. 
Odpowiedzcie na pytania, kto w waszych rodzinach najczęściej wykonuje następujące czynności:
– Kto naprawia zepsute urządzenia w domu? 
 (mama lub tata) 
– Kto gotuje obiady?
– Kto dba o samochód, myje go, naprawia?
– Kto remontuje dom?
– Kto was usypia do snu?
– Kto was zabiera na wycieczki?
– Kto wbija gwoździe w ścianę i wierci w niej otwory?

K. podsumowuje odpowiedzi, zwracając uwagę na fakt, że są takie prace w domu, w których ojciec jest po 
prostu niezastąpiony. 

Są też czynności, których tata nie potrafi robić, bo lepiej udają się waszej mamie. Tata wraz 
z mamą tworzą parę rodziców, ludzi najbardziej dbających o nasze życie, dlatego chcemy ich szanować 
i kochać. 

Tata zasługuje na szacunek za wszystko, co dla nas robi, dlatego nie wolno nam:
– źle o nim mówić
– podnosić na niego głosu
– okłamywać go
– nie słuchać jego poleceń.

Za to powinniśmy:
– kochać go
– szanować
– okazywać posłuszeństwo
– pomagać.

4. Praca domowa
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

5. Piosenka
K. uczy dzieci piosenki „Tato”:

Nie boję się, gdy ciemno jest –               C G C
ojciec za rękę prowadzi mnie.                 F G (powtórzyć 2 razy)

Dziękuję ci, Tato, za wszystko, co robisz, a C
że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.
Dziękuję Ci, Tato, i wiem to na pewno,
przez cały dzień czuwasz nade mną.         F G

Czasem się martwię, czegoś nie umiem,
ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.
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Śmieję się głośno, kiedy żartujesz,
bardzo cię kocham i potrzebuję.

Nasz Ojciec mieszka w niebie,
kocha mnie i ciebie,
On nas kocha, kocha mnie i ciebie.

Sanki są w zimie, rower jest w lato –
mama to nie jest to samo co tato.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Modlitwa
K. prowadzi z dziećmi modlitwę spontaniczną za tatę.
K.: Ojciec dba o swoje dziecko.
Dzieci: Dobry Boże, dziękujemy Ci za tatusia.
K.: Ojciec chodzi do pracy, aby rodzinie niczego nie brakowało.
Dzieci: Dobry Boże, dziękujemy Ci za tatusia.
K.: Ojciec remontuje dom.
Dzieci: Dobry Boże, dziękujemy Ci za tatusia.

2. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Tatę kocham i szanuję, jego serca potrzebuję.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
 „Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypo-

wiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.  Wierzcie Mi, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!  Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja 
dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

(J 14,10-12)

2. Okruch mądrości
„Aby uściskać dziecko, trzeba upaść na kolana.
Aby uściskać ojca, trzeba się wspiąć na palce”.

     (Jerzy Snopek)

3. Wiersz
Gdy ojciec dla mnie o kęs walczy chleba,
Gdy matki błyśnie uśmiechem twarz blada,
Wtedy Twój, Panie, z błękitów gdzieś, z nieba,
cień na mnie pada…

       (Maria Konopnicka)

4. Warto przeczytać
L.R. Koll, Wychowanie bez przemocy, Kielce 2006.
D. Liebich, Sztuka rozmawiania z dziećmi, Kielce 2003.
E. Skarżyńska, Psalmy dla naszego Taty, Kielce 2006.



30

50. CHCĘ DOBRZE ŻYĆ

Ogólne cele katechetyczne 
 Zrozumienie potrzeby czynienia dobra. 
 Kształtowanie gotowości do spełniania dobrych uczynków. 

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– określi, kogo nazywamy dobrym człowiekiem
– wymieni kilka dobrych uczynków
– rozumie, że z sakramentu chrztu wynika obowiązek zachowywania się jak przystało na uczniów 

Jezusa.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi wspólnie z grupą odegrać scenkę „Dobry uczynek”
– potrafi powiedzieć, jak swoim życiem przybliżać się do nieba.

Postawy
Dziecko:
– stara się czynić dobro
– przyjmuje postawę miłości do życia.

Metody i techniki: pogadanka, opowiadanie, pantomima.

Środki dydaktyczne: tekst piosenki i opowiadania, pacynka Kasi.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci i rozpoczyna modlitwę „Ojcze nasz”.
W modlitwie, którą przed chwilą odmówiliśmy, nazywamy dobrego Boga Ojcem. Ojciec czy – jak 

mówią dzieci – tata to ktoś, komu zależy na tym, żeby jego dzieciom żyło się jak najlepiej i żeby były 
szczęśliwe. 

Na ostatnim spotkaniu uczyliśmy się piosenki „Nie boję się”. Zaśpiewajmy ją teraz.
Wspólny śpiew.

Ta piosenka opowiada o tacie, który troszczy się o swoje dziecko, ale także o Ojcu wszystkich dzieci, 
czyli o Bogu, który chce, żeby mogły one osiągnąć niebo.

II. AKTYWIZACJA

1. Nowe pojęcie
Przez sakrament chrztu każdy z nas stał się dzieckiem Bożym. To wydarzenie jednak związane jest 

z pewnymi obowiązkami. 
W naszych czasach do chrztu przystępują przeważnie małe dzieci. W imieniu chrzczonego dziecka 

rodzice przyrzekają dobremu Bogu, że w przyszłości będą o nie dbali, tak aby zasługiwało kiedyś na 
ocenę: „to jest dobry człowiek”. Posłuchajmy, co tym razem wydarzyło się w rodzinie Kasi. 

2. Opowiadanie
K., posługując się pacynką Kasi, opowiada:
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Obietnica Kasi 

Muszę przyznać, że w tym dniu byłam bardzo niegrzeczna. Pokłóciłam się z Piotrkiem o to, 
komu wypada karmienie rybek, a gdy mama prosiła mnie o wyniesienie śmieci, wykręcałam się, 
niemal krzycząc, że mam teraz mnóstwo pracy, bo gotuję obiad dla swoich lalek. Później, gdy 
tato wrócił do domu i chciał obejrzeć w telewizji sport, podniosłam na niego głos, że za chwilę 
będzie moja ulubiona bajka na innym kanale, a poza tym po co komu jakiś głupi mecz.

Nie podobało się to mamie, więc wreszcie powiedziała z wyrzutem:
– Oj Kasiu, Kasiu, twoje zachowanie jest bardzo złe, a my z tatą obiecaliśmy Bogu, że bę-

dziesz w przyszłości dobrym człowiekiem.
– Nie przypominam sobie, żebyście coś takiego kiedykolwiek obiecywali Bogu – buntowa-

łam się.
– Nie możesz pamiętać – powiedziała spokojnie mama – bo byłaś wtedy niemowlęciem. 

Gdy zanieśliśmy cię do kościoła i prosiliśmy dla ciebie o chrzest, ksiądz nam zapowiedział, 
że przyjmujemy na siebie obowiązek wychowania cię w taki sposób, żebyś była dobra dla 
innych i żebyś kochała Boga. Oboje z tatą powiedzieliśmy wówczas, że jesteśmy świadomi 
tego obowiązku. Twoje dzisiejsze zachowanie bardzo nas smuci, bo kłócąc się z bratem, 
krzycząc na tatę czy odmawiając mi posłuszeństwa nie okazujesz nam miłości i dobroci. 
Martwię się o ciebie, bo widzę, że nie umiałam cię dobrze wychować i sprawiłam zawód 
dobremu Bogu.

Na te słowa mamy ogarnął mnie smutek, zawstydziłam się i powiedziałam:
– Przepraszam was. Teraz już wiem, że źle postępowałam. To nie wy zawiedliście dobrego 

Boga, tylko ja. Obiecuję, że to się nigdy więcej nie powtórzy.  

3. Rozmowa na temat opowiadania

– W jaki sposób zachowywała się Kasia wobec swoich rodziców?
– Co powiedziała Kasi mama?
– Kiedy rodzice obiecali Bogu, że wychowają Kasię na dobrego człowieka?
– Co Kasia przyrzekła rodzicom?
Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi. Wtedy to dobry Bóg zaprasza nas do spotkania ze sobą, 

a my swoim dobrym życiem pokazujemy, że przyjęliśmy to zaproszenie. Złe postępowanie zasmuca 
Boga i naszych rodziców.

Chociaż każde z was, dzieci, ma dopiero pięć lat, to jednak możecie już spełniać wiele dobrych 
czynów.

– Co dobrego może robić innym dziecko w waszym wieku?
 (pomagać rodzicom, modlić się, nie dokuczać pani w przedszkolu, zgodnie bawić się z rodzeń- 

  stwem i kolegami, pomagać każdemu, kto tego potrzebuje)
Ale co należy robić, żeby dobry Bóg cieszył się naszym postępowaniem? Tymi wskazówkami są przy-

kazania. Najważniejsze z nich mówi o tym, że należy kochać dobrego Boga i być dobrym dla innych 
ludzi.

Każde dziecko, które kocha Boga stara się dobrze postępować.
Jezus pokazał nam swoim życiem, w jaki sposób postępuje ktoś, kto kocha Boga. Czy pamiętacie, 

co robił Jezus?
Każdy, kto słucha słów Jezusa i postępuje tak jak On, jest jego uczniem.

4. Zabawa – odgrywanie roli uczniów Jezusa
K. wybiera kilkoro dzieci, które wezmą udział w scence. Mają one odgrywać rolę ludzi, którzy czekają na 
czyjąś pomoc. Może to być np. staruszka z ciężkimi zakupami, mama zmywająca naczynia, brat zamiata-
jący podłogę itp. Pozostałe dzieci odgadują, co robi ta osoba i jak można by jej pomóc. Następnie jedno 
dziecko z grupy „pomaga” jej.
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Scenki te mogą być przedstawione jako pantomima lub przy użyciu rekwizytów i słów zaproponowanych 
przez same dzieci.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Rymowanka
Nauczmy się teraz nowej rymowanki:

Chcemy w życiu kochać Boga, to do nieba prosta droga.

2. Praca domowa
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

3. Modlitwa
K. prowadzi z dziećmi modlitwę.
K.: Dobry Jezu, bawiliśmy się dzisiaj zgodnie, bo chcemy być Twoimi uczniami.
Dzieci: Chcemy być uczniami Jezusa.
K.: Słuchaliśmy uważnie opowiadania Kasi, bo chcemy być uczniami Jezusa.
Dzieci: Chcemy być uczniami Jezusa.
K.: Będziemy pomagać rodzicom, bo chcemy być uczniami Jezusa.
Dzieci: Chcemy być uczniami Jezusa.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Synu mój, słuchaj napomnień ojca 
i nie odrzucaj nauk swej matki,
gdyż one ci są wieńcem powabnym dla głowy
i naszyjnikiem cennym dla szyi.
Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy,
nie waż się iść, choćby rzekli:
«Pójdź z nami! Zasadźmy się na cichych!»”

                (Prz 1,8-11)

2. Okruch mądrości
„Na starsze dzieci i ich nastawienie do bliźniego wpływa w szczególny sposób miłość rodzeństwa  

i domowa atmosfera”.
(Teodor Bovet)

„Jeśli dziecko jest «zamknięte», nie próbuj go otwierać kluczem do konserw”.
                    (John Locker)

3. Wiersz
Wszyscy mnie lubią,
to rzecz wspaniała,
chyba się jednak
dobrze starałam.
Chciałam,
by lubić zaczął mnie ktoś,
więc byłam miła,
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mówiłam wciąż:
proszę, przepraszam,
bardzo dziękuję
i uśmiechałam się,
i w ogóle.
Teraz mnie lubią 
wszyscy,
więc w górę 
skaczę z radości
do samych chmurek.

         (E. Skarżyńska)

4. Warto przeczytać
H. Baum, Pokonywać słabości. Zabawy wzmacniające wiarę we własne siły, Kielce 2002.
E. Pujol, P.I.L. Gonzalez, Wartości w życiu społecznym, Kielce 2006.
S. Sławiński, Wychowywać do posłuszeństwa, Warszawa 1994.
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51. WIERZĘ W BOGA, KTÓREGO POZNAJĘ

Ogólne cele katechetyczne 
 Podsumowanie poznanych prawd o Bogu.
 Kształtowanie postawy radosnego i świadomego wyznawania swojej wiary.

Cele szczegółowe 

Wiedza
Dziecko:
– pamięta, w jaki sposób wyrażamy wiarę w Boga
– rozumie, jak ważna jest wiara w ludzkim życiu.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, czego dowiedziało się o Bogu w kończącym się roku katechetycznym
– potrafi wyrecytować akt miłości.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę wiary, miłości i zaufania Bogu
– wyraża szacunek wobec symboli wiary.

Metody i techniki: pogadanka, śpiew, zagadka, praca z ilustracjami, rzędy pytań, „słoneczko”.

Środki dydaktyczne: tekst zagadki, pytania do zabawy, ilustracje (modlące się dziecko, dziecko idące  
z rodzicami do kościoła, dziecko robiące znak krzyża, dzieci przepraszające się nawzajem, dziecko 
pomagające rodzicom, dziecko całujące krzyż, dziecko modlące się na różańcu, bijący się chłopcy, 
dzieci przechodzące obojętnie obok kościoła, dziecko obrażone i nadąsane), tekst aktu miłości.

I. WPROWADZENIE

K. rozpoczyna katechezę piosenką „Gdy idziemy poprzez świat”.
Po niej K. zadaje dzieciom zagadkę:

Dał nam życie, piękny świat, 
zna go tata, mama, brat.
Syna swego ofiaruje,
Jego anioł cię pilnuje,
byś do nieba dotrzeć mógł.
Czy już wiecie? To jest… 
(Bóg)

Na naszych spotkaniach poznajemy dobrego Boga. Wiemy już o Nim bardzo dużo. Przypomnijmy 
sobie teraz, o czym rozmawialiśmy w tym roku.

II. AKTYWIZACJA

1. Zabawa – konkurs na temat zdobytej dotąd wiedzy
K. przygotowuje pytania na kartkach o kształcie w miarę możliwości związanym z ich treścią. Dzieci losują 
je, dają K. do przeczytania i udzielają odpowiedzi.
A oto propozycje pytań:
  1.  Kto nam dał piękny świat?
  2.  Kogo Bóg stworzył jako podobnego do siebie?
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  3.  Dokąd woła nas dzwon?
  4.  Kto jest Ojcem wszystkich ludzi?
  5.  Od jakiego momentu jesteśmy dziećmi Bożymi?
  6.  Jak nazywamy niewidzialnych opiekunów, których dał nam Bóg?
  7.  Jaką modlitwą prosimy aniołów stróżów o opiekę?
  8.  Jak nazywa się księga, w której spisany jest list Boga do ludzi? 
  9. W którym dniu tygodnia wszyscy idą do kościoła na spotkanie z Bogiem? 
10. Kogo Bóg wybrał na Mamę dla Jezusa?

Jesteście mądrymi dziećmi i bardzo dużo wiecie o naszym Ojcu – Bogu. Wiecie też, że zostaliście 
kiedyś ochrzczeni. Jednak nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Bóg czeka na to, żebyśmy prowadzili 
dobre, Boże życie. Chce, żebyśmy Mu mówili o naszej miłości, żeby nasze serca zachowały wiarę  
w Niego. 

2. Nowe pojęcie

– Co to znaczy wierzyć? 

To trudne pytanie, dlatego wam je zaraz wytłumaczę.
Wierzyć to właśnie okazywać dobremu Bogu swoją miłość, zawsze być blisko Niego, słuchać Jego 

słów, być Mu posłusznym i pamiętać, że On jest zawsze z nami. 
Wierzyć w Boga to mieć pewność, że On nas nigdy nie opuści, że zawsze będzie z nami, nie tylko 

w chwilach radosnych, ale i w smutku. 
Nawet kiedy nie widzimy Boga, On jest przy każdym z nas. Dlatego nie musimy bać się ciemności, 

burzy ani niczego innego. Weźmy się za ręce, zróbmy krąg i zaśpiewajmy. „Nie boję się, gdy ciemno 
jest, Ojciec za rękę prowadzi mnie”.

Wiara jest w życiu każdego człowieka rzeczą bardzo ważną, bo pomaga przetrwać wszelkie trudne 
chwile.

3. Ćwiczenie (z ilustracjami)
K. występuje do dzieci z propozycją poniższego zadania:
K. dzieli grupę na cztery podgrupy. Każda z nich dostaje sześć obrazków. Cztery pierwsze ukazują dzieci przy 
wyznawaniu wiary w Boga (dziecko modlące się, dziecko idzie z rodzicami do kościoła, dziecko robi znak 
krzyża, dzieci wzajemnie się przepraszają, dziecko pomaga rodzicom, dziecko całuje krzyż, dziecko modli 
się na różańcu itd.). Dwie pozostałe ilustracje przedstawiają np. bijących się chłopców, dzieci przechodzące 
obojętnie obok kościoła, dziecko obrażone i nadąsane itd.  
Zadaniem dzieci jest wybrać spośród wszystkich obrazów te, które dają odpowiedź na pytanie: „Kiedy 
okazujemy Bogu, że w Niego wierzymy?” Następnie dzieci z poszczególnych podgrup podchodzą do tablicy, 
układając swój wybrany obrazek na obwodzie koła, z czego ma powstać „słoneczko”. Jeżeli któreś zauwa-
ży, że podobny rysunek jest już na tablicy, wówczas swój obrazek układa pod nim. W ten sposób uzyskamy 
efekt promieni słonecznych. Do powstałych w ten sposób promieni dochodzą stopniowo dalsze ilustracje.

Po ułożeniu „słoneczka” K. zaprasza dzieci na spacer, żeby lepiej zapamiętały, jakie konkretne czyny i gesty 
mówią o wierze w Boga oraz o szacunku dla jej symboli.

Jak dużo jest różnych sposobów na wyrażenie naszej wiary w dobrego Boga. Niech od dziś każdy 
z was stara się spełniać takie właśnie uczynki i wykonywać takie gesty (K. wskazuje na tablicę), żeby 
wyrażały one waszą wiarę w Boga i mówiły o miłości do Niego.

4. Rymowanka
Niech nam o tym przypomina także rymowanka:

Wiem o Bogu coraz więcej, w Niego wierzę całym sercem.
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5. Modlitwa
Patrząc na nasze słoneczko widzimy, że jednym ze sposobów wyrażania wiary w Boga jest mo-

dlitwa. 
Znacie już wiele pięknych modlitw, ale dziś nauczymy się zupełnie nowej. Będziemy przez nią mówić 

Bogu o naszej miłości do Niego. 

K. uczy dzieci aktu miłości:
Boże, choć Cię nie pojmuję, 
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone, 
boś Ty Dobro nieskończone.

III. ZAKOŃCZENIE

1. Praca z podręcznikiem
Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.

2. Modlitwa
K. prowadzi modlitwę się na zakończenie – piosenkę lub akt wiary.
Na kolejną, ostatnią katechezę w tym roku K. przygotowuje dyplomy dla dzieci i dyplomy dla rodziców lub 
opiekunów dzieci. K. może skorzystać z propozycji znajdującej się w podręczniku dziecka.

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie”.

           (Jk 2,17)

2. Okruch mądrości
„Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry”.

       (Sören Kierkegaard)

„Jak świecę zapala się od płomienia drugiej świecy, tak wiarę wznieca się od wiary”.
          (Romano Guardini)

3. Wiersz
Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w  naszej 
głowie, która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem,
które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki
że we wszystkim inny (…)

za to, że milczysz. Tylko my
– oczytani analfabeci
chlapiemy językiem

   (ks. Jan Twardowski)

4. Warto przeczytać
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.
A. Zuberbier, Czy wiem w co wierzę, Kielce 1992.
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52. DZIĘKUJEMY BOGU ZA CZAS RADOSNEGO WYPOCZYNKU

Ogólne cele katechetyczne 
 Zrozumienie, że po ciężkiej pracy trzeba odpocząć.
 Uwielbianie Boga za czas wspólnego wypoczynku.

Cele szczegółowe

Wiedza
Dziecko:
– wie, że po wysiłku i po dniach pracy konieczny jest odpoczynek
– pamięta, że człowiek, który odpoczywa, nie powinien zapominać o Bogu.

Umiejętności
Dziecko:
– potrafi powiedzieć, w jaki sposób odpoczywa
– potrafi scharakteryzować dobry i zły odpoczynek.

Postawy
Dziecko:
– przyjmuje postawę wdzięczności za czas wypoczynku
– w czasie wakacji pamięta o Bogu.

Metody i techniki: rozmowa kierowana, śpiew, recytacja, „festiwal piosenek”.

Środki dydaktyczne: mikrofon, dyplomy dla dzieci i rodziców lub opiekunów.

Uwaga: Spotkanie powinno się odbyć na świeżym powietrzu.

I. WPROWADZENIE

K. wita dzieci.
Witam was bardzo serdecznie na naszym ostatnim spotkaniu w tym roku szkolnym. Cały rok pozna-

waliśmy dobrego Boga, który jest naszym Ojcem. Od chwili chrztu jesteśmy Jego dziećmi. 
Przez wszystkie te miesiące zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z Kasią i jej rodziną. Przygody Kasi pomagały 

nam odkrywać prawdę, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

II. AKTYWIZACJA

1. Rozmowa z dziećmi
Wszystkie dzieci pracowały wytrwale przez cały rok. Po ciężkiej pracy należy się nam zasłużony 

odpoczynek. Takim odpoczynkiem są wakacje.

– Jak wasze rodziny zaplanowały ten czas?
 (dzieci swobodnie wypowiadają się o planowanych wakacjach)

Niektóre dzieci pozostają w domu. K. winien opowiedzieć o ciekawych zabawach domowych lub plene-
rowych.

Naszym odpoczynkiem także możemy chwalić Boga. Proszę was, żeby na wakacjach nikt o Nim 
nie zapomniał.

Przypominajcie też swoim rodzicom o niedzielnej Mszy św. i wspólnej modlitwie.

2. Zabawa – festiwal piosenki
K. organizuje dzieciom „festiwal piosenek religijnych”, poznanych na katechezie. Biorą w nim udział ochot-
nicy, których należy nagrodzić aplauzem i słodyczami. Dzieci słabiej śpiewające mogą recytować wierszyki 
lub zapamiętane rymowanki.
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III. ZAKOŃCZENIE

1. Rozdanie dyplomów
K. życzy dzieciom przyjemnych wakacji, po czym rozdaje przygotowane wcześniej dyplomy za udział  
w katechezie przedszkolnej.

2. Modlitwa
K. prowadzi z dziećmi modlitwę spontaniczną.
Spróbujmy pochwalić Boga naszą modlitwą.
K.: Wspaniały jesteś, Boże, w szumie lasu!
Dzieci: Wspaniały jesteś, Boże, w szumie wody!
    Wspaniały jesteś, Boże, w kolorach kwiatów!
    Wspaniały jesteś, Boże, w śpiewie ptaków!

3. Rymowanka
K. uczy dzieci rymowanki:

Ptaszek śpiewa, słonko świeci, odpoczynek mają dzieci. 

KĄCIK KATECHETY

1. Rozważanie
„«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 

królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie 
wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”.

(Mk 10,14-16)

2. Okruch mądrości
„Z Panem Bogiem, jak z dzieckiem,
nigdy nie wiesz, czym jeszcze cię zaskoczy”.

            (Jerzy Snopek)

„Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają,
lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca”.

         (Theodor Fontane)

3. Psalm
„Pan jest moim pasterzem – nie brak mi niczego. 
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoje imię. 
Chociażbym chodził ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. 
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza”. 

        (Ps 23,1-4)

4. Warto przeczytać
J.M. Allué, Wielka księga gier i zabaw, Kielce 2003.
A. Braun, Zabawy w domu i w plenerze, Kielce 2005.



39

W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole, Kielce 2004, 
s. 141-146.

W. Hoffsümmer, Ślady Boga w stworzeniu. 200 pomysłów nabożeństw na czas wakacji i ferii, Kielce 
2002.

A. Strada, G. Spini, Organizujemy przyjęcie, Kielce 2004.
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SPIS PIEŚNI I PIOSENEK

„JESTEM DZIECKIEM BOŻYM”

  1. Bóg kocha mnie          –  katecheza nr 2
  2. Na początku Bóg stworzył…       –  katecheza nr 3
  3. Cieszę się, alleluja         –  katecheza nr 6
  4. Spotkał mnie dziś Pan       –  katecheza nr 10
  5. W imię Ojca          – katecheza nr 11
  6. Czytaj Biblię          – katecheza nr 14
  7. Czy wy wiecie, że mamy papieża    –  katecheza nr 17
  8. Święty uśmiechnięty         –  katecheza nr 18
  9. Ona powiedziała „tak”        –  katecheza nr 21
10. Sercem kocham Jezusa       –  katecheza nr 23
11. Przybieżeli do Betlejem       –  katecheza nr 25
12. Dzisiaj w Betlejem         –  katecheza nr 27
13. Mam przyjaciela               –  katecheza nr 35
14. Bóg nie umarł, Jezus żyje      –  katecheza nr 41
15. Baranku Boży (wersja z liturgii)    –  katecheza nr 42
16. Matka („Była cicha i piękna jak wiosna”)  –  katecheza nr 43
17. Gdy idziemy poprzez świat      –  katecheza nr 46
18. Dzieckiem Bożym jestem ja     –  katecheza nr 46
19. Idzie mój Pan           –  katecheza nr 48
20. Tato („Nie boję się…”)        –  katecheza nr 49
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SPIS RYMOWANEK

  1. Dziś poznaję osób wiele, to są moi przyjaciele.
  2. Boga kochać chcę, On ukochał mnie.
  3. Cieszę się światem całym, choć jestem jeszcze mały.
  4. Ryba, ptak i pies darem Bożym jest.
  5. Bardzo cieszę się, że Bóg stworzył mnie.
  6. Chociaż się różnimy, razem się bawimy.
  7. My w rodzinie się kochamy, w sercach miłość Bożą mamy.
  8. Mam rodzinę rozśpiewaną, rozmodloną i kochaną.
  9. Boga tak dobrego mamy, że Go Ojcem nazywamy.
10. Bóg przytulił mnie do siebie, chce mnie spotkać kiedyś w niebie.
11. Krzyże w domach mamy, ponieważ Boga kochamy.
12. Boga bardzo kochać chcę, na różańcu modlę się.
13. Nawet kiedy jestem sam, to anioła blisko mam.
14. Jest w mym domu Księga święta, co z niej poznam, zapamiętam.
15. Do kościoła się śpieszymy, bo w nim Boga odwiedzimy.
16. Z dobrym Bogiem co niedzielę spotykamy się w kościele.
17. Ojciec święty się raduje, dzieciom Boga pokazuje.
18. Nazywamy świętym tego, kto był dobry dla każdego.
19. Dobry Boże, proszę Ciebie, wszystkich zmarłych weź do siebie.
20. Bóg jest Królem, chcę mu służyć, choć nie jestem jeszcze duży.
21. Już Maryja dobrze wie, Jezus będzie Synem Jej.
22. Mikołaj jest święty i daje prezenty.
23. Moje serce przygotuję – na Jezusa oczekuję.
24. Tę wiadomość słyszeć miło: Dziecię nam się narodziło!
25. Do stajenki przychodzimy, w niej Jezusa odwiedzimy.
26. Trzej Królowie się zbliżają, coś dla Ciebie, Jezu, mają.
27. Matka Jezusa, Józef święty i mały Jezus uśmiechnięty.
28. My w rodzinie się kochamy, w sercach miłość Bożą mamy.
29. Ja dla babci i dla dziadka mam dziś serce oraz kwiatka.
30. Jak się bawić, śpiewać, uczyć, aby Boga nie zasmucić.
31. Za jedzenie dziękujemy, z Tobą, Boże, rosnąć chcemy.
32. Chociaż lat niewiele mam, obowiązki swoje znam.
33. Gdy ktoś cierpi i choruje, mej pomocy potrzebuje. 
34. Kiedy Jezus żył tu z nami, zadziwiał wszystkich cudami.
35. Mam w Jezusie przyjaciela, co me serce rozwesela.
36. Przepraszamy za złe czyny, znów radosne mamy miny.
37. Wszyscy palmy w rękach mamy, Króla świata przywitamy.
38. Jezus na krzyżu umiera, bo mnie swą miłością wspiera.
39. Tobie Jezu dziękujemy i dla Ciebie żyć pragniemy.
40. Dziś Jezusa odwiedzimy i pokarmy poświęcimy.
41. Oddajemy chwałę Bogu, bo Jezus powstał z grobu. 
42. Dobry Jezus został z nami, na Mszy Świętej Go spotkamy.
43. Dla Maryi, Bożej Matki, kwitną w maju wszystkie kwiatki.
44. Do Maryi się zwracamy, nasze prośby Jej oddamy.
45. Dziękujemy dziś za mamy, bo tak bardzo je kochamy.
46. Dzieckiem Bożym jestem ja, niech wie o tym cały świat.
47. Chleb szanować to rzecz święta, każde dziecko niech pamięta.
48. Idzie Jezus ulicami, bardzo chce się spotkać z nami.
49. Tatę kocham i szanuję, jego serca potrzebuję.
50. Chcemy w życiu kochać Boga, to do nieba prosta droga.
51. Wiem o Bogu coraz więcej, w Niego wierzę całym sercem.
52. Ptaszek śpiewa, słonko świeci, odpoczynek mają dzieci. 
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