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Temat: W MOJEJ RODZINIE PRZEBYWAMY I MODLIMY SIĘ RAZEM 

1. Przywitanie się z Bogiem modlitwą „W imię Ojca..” 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE&t=8s  

2. Wysłuchanie opowiadania: 

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 przygotowaliśmy 

trochę zabawek, a mama pakowała ubranka, wózek i pieluszki dla małej.  

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 słowami: – Dziękuję Ci, Boże, za 

wspaniały dzień. 

3.Rozmowa na temat opowiadania:  

– 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. 

4.Praca plastyczna „Moja Rodzina”.  

Bardzo ważne jest, żeby rodzina spędzała czas razem. Wtedy rodzice mogą okazywać miłość dzieciom, a dzieci 

rodzicom.  

Przedstaw na rysunku wydarzenia w życiu waszej rodziny, w których najbardziej lubicie uczestniczyć.  

5. Moc zgodnej modlitwy .  

https://www.youtube.com/watch?v=U5e7QlTNcac&list=PL0xsOJ5ADtX6Aomk-3SRGIRD82sEzlJ0H  

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=U5e7QlTNcac&list=PL0xsOJ5ADtX6Aomk-3SRGIRD82sEzlJ0H


6. Rozmowa z dzieckiem.  

Rodzina jest mocna, kiedy wspólnie się modli. 

Kiedy się modlimy?(rano, przed posiłkiem, wieczorem, przed podróżą, w potrzebie ) 

Gdzie możemy się modlić?(w Kościele, w domu, w każdym miejscu bo Bóg jest wszechobecny) 

Z kim możemy się modlić?(samemu, z rodziną, z bliskimi itd.) 

Zachęcam do wspólnej modlitwy dziecka z rodzicami.  

7. Nauka rymowanki: 

Mam rodzinę rozśpiewaną, rozmodloną i kochaną. 

8. Kolorowanka „Rodzina”. 

 

9. Modlitwa za rodzinę.  

 Podziękujmy dobremu Bogu za naszych rodziców i rodzeństwo. 

Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie 

świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił 

wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych 

O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na 

świecie, aby  strzegł kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania. 

Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich 

potrzebach życia. Uproś  u Jezusa tę szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pptrzebiez.pl%2Fkadra%2F2-informacje&psig=AOvVaw1ccZx_DC7Ym1rlEuqEZOQb&ust=1590784443586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC3zpK01-kCFQAAAAAdAAAAABAE


przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w 

Najświętszym Sercu Jezusa. Amen. 

 

 

 

 

 
Opracowała – Dorota Kuczaj 

 
 

 


