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Temat: NIEDZIELA JEST DNIEM ŚWIĘTYM 

 

 

1. Przywitanie się piosenką „Gdy Pan Jezus był malutki” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFbwmKk9Md4  

 

2.  Zapoznanie z nowym  pojęciem: 

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 rodzicom i staramy się, aby wszyscy byli radośni 

3. Opowiadanie 

Jak dobrze, że jest niedziela! 

Piotrek zakończył odrabianie lekcji, spakował książki i powiedział: „Dobrze, że jutro 

niedziela, 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 

łóżkach?  

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 

kościele. 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: 

https://www.youtube.com/watch?v=vFbwmKk9Md4


 – 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 modlitwą 

jest Msza św.  

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

Bogiem) 

5. Różne dzieci są na świecie – nauka piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=jqhxFNBeriM&list=PLJ5sSim4ybKA5q2UcdkfimpzzR

W4UecPL  

6.  Nauka rymowanki.  

Z dobrym Bogiem co niedzielę spotykamy się w kościele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqhxFNBeriM&list=PLJ5sSim4ybKA5q2UcdkfimpzzRW4UecPL
https://www.youtube.com/watch?v=jqhxFNBeriM&list=PLJ5sSim4ybKA5q2UcdkfimpzzRW4UecPL

