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Temat 1: Dziekuję Bogu za chrzest (w podręczniku nr 16, str. 20)
Temat 2: Moja pierwsza modlitwa (w podręczniku nr 17, str. 21)
.................................................................................................................................
Temat 1: Dziekuję Bogu za chrzest

1. Modlitwa – Znak krzyża
2. Opowiadanie -   Co się wydarzyło podczas Mszy Świętej w niedzielę?
Jak co tydzień w niedzielę rodzina Kacpra udała się na Mszę Świętą do kościoła. Kacper przeważnie staje z 
bratem z przodu, żeby widzieć, jakie gesty wykonuje przy ołtarzu ksiądz. Teraz także udali się na stałe 
miejsce. Było jeszcze kilka minut do rozpoczęcia Mszy, więc Kacper oglądał kościół. Zauważył, że w 
pierwszej ławce siedzieli jacyś ładnie ubrani ludzie, a pani trzymała małe dziecko na ręku.
– Czemu to dziecko jest całe ubrane na biało? – spytał Kacper brata.
– Przyglądaj się uważnie, a porozmawiasz z rodzicami po wyjściu z kościoła – odpowiedział cicho brat.
– Dobrze – szepnął Kacper.
Przez całą Mszę uważnie obserwował to, co działo się wokół dziecka. Najpierw podszedł do niego ksiądz i 
narysował na jego główce krzyż, a potem zrobili to także rodzice. Najciekawszy był jednak moment, gdy 
ksiądz polał wodą główkę tego dziecka i powiedział słowa, których Kacper co prawda nie zrozumiał, ale 
dokładnie je zapamiętał:
– Karolino Anno, ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
– Amen – odpowiedzieli wszyscy ludzie w kościele.
Potem od takiej dużej świecy odpalono mniejszą, a po chwili na dziewczynce położono dziwną białą 
koszulkę.
– Cała jest ubrana na biało i jeszcze teraz ta biała koszulka? – pomyślał Kacper.
Po wyjściu z kościoła Kacper wypytywał rodziców o wszystko, co widział.
– Synku, widziałeś chrzest – wyjaśniał tata. – Trzy i pół roku temu ty także zostałeś ochrzczony w tym 
kościele.
– A ja też byłem cały biały? – dopytywał chłopiec.
– Tak – odpowiedziała mama. – Byłeś ubrany w białe ubranka i dostałeś białą szatkę. Jest ona w domu wśród
twoich pamiątek. Kolor biały jest znakiem czystego serca, jakie człowiek ma po chrzcie – dodała mama.
– Mamy także twoją świecę od chrztu – zapewnił syna tata.
– To może jak wrócimy, to pooglądamy pamiątki z mojego chrztu? – spytał Kacper.
– Dobrze – odpowiedzieli rodzice.

– Gdzie w niedzielę była rodzina Kacpra?
– Co zauważył chłopiec?
– Co go najbardziej zaciekawiło?
– Jak ubrana była mała dziewczynka?

3. Zobacz zdjęcia  ukazujące chrzest (znak krzyża na czole dziecka przed 
chrztem, polanie głowy podczas chrztu, biała szatka, zapalenie świecy, rodzina 
po chrzcie)



4. Praca z podręcznikiem, str.20
Narysuj niebieską redką wodę, którą ksiądz polewwa głowę dziecka. Połącz kropki na miesjcu, gdzie 
podczas chrztu kreśli się znak krzyża. 

5. Zagadka
PRZY CHRZCIE JĄ DOSTAŁEŚ,
W KOŚCIELE WIDZIAŁEŚ,
NA TORCIE SIĘ ŚWIECI.
WIECIE, CO TO, DZIECI?   (ŚWIECA)

6. Piosenka

Spotkał mnie dziś Pan 
i radość ogromną w sercu mam. 
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe. 
Więc wszyscy razem chwalmy Go /
za to, że trzyma nas ręką swą. /x2 

https://www.youtube.com/watch?v=cyj9AoyBmoUhttps://www.youtube.com/watch?v=cyj9AoyBmoU

7. Modlitwa
(Powtarzamy: „Dziękujemy Ci, Boże”)

- Za to, że podczas chrztu obmyłeś nasze serca.
- Dziękujemy Ci, Boże.
- Za to, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi.
-  Dziękujemy Ci, Boże.

.......................................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=cyj9AoyBmoUhttps://www.youtube.com/watch?v=cyj9AoyBmoU


Temat 2: Moja pierwsza modlitwa

1. Rozmowa
- Czym ksiądz polewa głowę dziecka podczas chrztu?
- Jaki znak robi ksiądz na czole dziecka podczas chrztu?

Podczas chrztu ksiądz, a potem rodzice i rodzice chrzestni robią znak krzyża na czole dziecka.
- Gdzie możemy znaleźć krzyż?
- Czy pamiętasz, gdzie znajduje się krzyż w domu, w sali w przedszkolu?
- Gdzie jeszcze możemy spotkać krzyż?

2. Zobacz zdjęcia, na których znajduje się krzyż. Znajdź krzyż na zdjęciach.



Krzyż możemy spotkać w wielu miejscach. Patrząc na krzyż myślimy o miłości Jezusa do nas. Gdy z 
szacunkiem wykonujemy znak krzyża, pokazujemy Jezusowi, że Go kochamy.

3. Nauka znaku krzyża

4. Praca z podręcznikiem – str. 21 – Razem z Julką wykonaj starannie znak krzyża. Pamiętaj, że to 
znak, którym pozdrawiasz Boga. Pokoloruj sukienkę Julki.

5. Piosenka z gestami - W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego  

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE

https://www.youtube.com/watch?v=w04ZvOKbO7Q

1. 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 swym dzieciakom chce, 
do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się 
i niebo przybliżyć swym dzieciakom chce. 

6. Zagadka

STOI PRZY DRODZE, WISI NA ŚCIANIE,
MODLISZ SIĘ CZASEM, GDY PRZY NIM STANIESZ.
KIEDY STARANNIE GO WYKONUJESZ,
JEZUSOWI MIŁOŚĆ OKAZUJESZ.                                     (KRZYŻ, ZNAK KRZYŻA)

https://www.youtube.com/watch?v=w04ZvOKbO7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE

