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Temat: MOJA RODZINA SPOTYKA SIĘ Z BOGIEM W KOŚCIELE 

 

1. Przywitanie się  rymowanką z poprzedniej katechety:  

Z dobrym Bogiem co niedzielę spotykamy się w kościele. 

 

2. Nawiązujemy do rozmowy:  

– Jak nazywają się mieszkania ptaków? (gniazda) 

 – Gdzie mieszkają psy? (w budach) 

 – Gdzie mieszkają ludzie? (w domach) 

– Jak wygląda twój dom? (z czego jest zbudowany, jaki ma dach, jaki kolor itp.) 

 – Kto mieszka w twoim domu?  

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

kościołem.  

– Opowiedz jak wygląda Kościół  i co się w nim znajduje 

3. Prezentacja ilustracji. 

 



4.Wprowadzenie nowego pojęcia „Kościół”. 

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.  

5. 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 

niedziela. W niedzielę wszystkie dzieci 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.  

6.Nauka piosenki „Do Kościoła”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=FyKX8ep1zP0 

7.  Rymowanka  

 

Do kościoła się śpieszymy, bo w nim Boga odwiedzimy. 

8. Kolorowanka. 

https://www.youtube.com/watch?v=FyKX8ep1zP0


 
 

9.Modlitwa na zakończenie.  

 

Ta wysoka wieża woła: 

„Chodźcie, dzieci, do kościoła!”  

Do kościoła chodzić trzeba,  

żeby dostać się do nieba. 
 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj 

 

 
 

 


