
RELIGIA – ks. Bogumił Bednarek 

 

 

1. Zalecenie w formie prośby do wszystkich dzieci, ich rodziców i wszystkich ludzi 

wierzących: 

 – modlitwa poranna; 

 – Anioł Pański, godz. 12.00; 

 – modlitwa wieczorna. 

 

Proszę wszystkich, aby jedna z tych modlitw ofiarować w intencji ustania epidemii, 

wszystkich zakażonych a także za zmarłych. 

 

2. Mając dostęp jako kapelan szpitala do oddziałów dziecięcych, materiały w formie 

gazet będą nadal dostarczane na oddziały szpitalne. 

 

3. Propozycje katechez do zrealizowania w domach podaję poniżej: 

 

 

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU DO NAUCZANIA RELIGII  

W TRYBIE ON-LINE  

DLA  4, 5 i 6-LATKÓW 

 

 

1 TYDZIEŃ NAUKI: 16 – 20 MARCA 2020r. 
 

1. Gdy patrzę na las, góry i morze, pragnę Cię chwalić, dobry Boże. 
 

Opowiadanie: Bóg darował nam świat  

Pewnego dnia babcia zabrała mnie i Piotrka na ciekawą wycieczkę. Chodziliśmy po łące, 

byliśmy w lesie, a podwieczorek zjedliśmy nad rzeką. Zobaczyliśmy wiele ciekawych i 

wspaniałych rzeczy: słońce, ptaki, motyle, biedronki i pszczoły. – Mogłabym na nie patrzeć, 

podziwiać je i cieszyć się nimi cały dzień – powiedziałam do Piotrka. Wtedy babcia 

przerwała naszą rozmowę i zaczęła mówić: – Wszystko, co podziwiamy, to dary Boże dla 

nas. Kiedyś na świecie nie było słońca, gwiazd na niebie, nie było ziemi ani roślin na niej. – 

Jak to? – zdziwiłam się, a Piotrek spytał: – Zwierząt, też nie było? – Tak. Nie było zwierząt, 

a nawet ludzi – powiedziała babcia – był tylko dobry Bóg. – I co było dalej? – zapytałam 

zaciekawiona. Babcia zaczęła opowiadać: – I wtedy Bóg z miłości do człowieka sprawił, że 

powstało niebo, a na nim słońce, księżyc i gwiazdy. Z miłości Bóg stworzył też ziemię, a na 

niej wyrosły zielone rośliny i zakwitły kwiaty. W powietrzu zaczęły latać ptaki, motyle i 

owady. Morza i rzeki także dał nam wspaniały Bóg, a w nich pływały kolorowe ryby. Bóg 

ukochał ludzi najbardziej ze wszystkich swoich stworzeń i podarował im cały świat. 

Mówimy, że Bóg stworzył świat dla ludzi. – Babciu, a co to znaczy stworzyć? – zapytałam. 

– Stworzyć, to znaczy uczynić to, czego nigdy wcześniej nie było – wyjaśniła mi babcia. Po 

powrocie do domu opowiedziałam wszystko mamie, a wieczorem po wspólnej kolacji 

odmówiłam modlitwę: – Dziękujemy Ci, dobry Boże, za wspaniały, kolorowy świat. Za 



słońce, gwiazdy, księżyc, rośliny i zwierzęta, które są Twoimi darami. Wszyscy dodaliśmy: 

– Amen. – Jak to dobrze, że Bóg dał nam taki piękny świat!  

 

Pytania do opowiadania:  

 Co dobry Bóg podarował człowiekowi? 

 Kogo najbardziej ze wszystkich stworzeń ukochał Bóg? –  

 Co to znaczy, że Bóg stworzył świat? 

 

Nauka piosenki pt. „Kto stworzył fruwające ptaszki?” – z odpowiednimi gestami:  

 

Kto stworzył fruwające ptaszki, fruwające ptaszki? (rozkładamy ręce na boki jak skrzydła) 

Nasz Ojciec, Bóg. (podnosimy ręce w górę)  

Kto stworzył mrugające gwiazdki... („mrugamy” palcami uniesionych do góry rąk)  

Kto stworzył falujące morze... („falujemy” rękami)  

Kto stworzył ciebie i mnie... (dzieci w parach wskazują siebie nawzajem)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Bóg mnie życiem obdarował, zawsze będę je szanował. 
 

Posłuchajmy piosenki zespołu „Arka Noego” o małym dziecku, które oczekuje na swoje 

narodziny.  

 

Teledysk z nagraniem znajdziesz adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=_YXLLbQ9h_Y  

Ja jestem  

To moje pierwsze godziny D h  

jestem najmłodsze z całej rodziny G A 

Jestem jak małe ziarenko  

Czuję że żyję urosnę wam prędko 

Ja jestem, Ja czuję, Ja żyję, moje serce bije D G D A  

Ja jestem, Ja czuję, Ja żyję, moje serce bije  

To moje pierwsze tygodnie  

U mamy pod sercem jest mi wygodnie  

I czekam z radości już skaczę  

Kiedy was w końcu wszystkich zobaczę  

Moje serce już dawno bije  

Dziękuję ci mamo za to że żyję  

Moje serce już dawno bije  

Dziękuję ci tato za to że żyję  

Moje serce dla ciebie bije  

Dziękuję Ci Boże za to że żyję  

Moje serce dla ciebie bije  

Dziękuję Ci Boże za to że żyję  

 

Pytania do piosenki oraz pogadanka:  

 O kim opowiadają słowa piosenki? 

 Na co czeka małe dziecko, mieszkające u mamy pod sercem? 

 Komu dziecko dziękuje za dar życia?  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YXLLbQ9h_Y


 
 

 

 

 

 


