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Drogie Dzieci!

Rozpoczyna się czas Waszej wielkiej szkolnej przygody, podczas 
której poznacie nowych kolegów, koleżanki, nowych nauczycieli oraz 
wiele nowych rzeczy. Rozpoczyna się dla Was także czas przygotowania 
do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. W trzeciej klasie spotkacie 
się osobiście z Panem Jezusem, przyjmując Go w Komunii Świętej. 

Dziś przekazuję w Wasze ręce nowy podręcznik do klasy pierwszej. 
Niech zawarte w nim treści pomogą Wam bardziej poznać Pana Boga 
i Jego miłość, którą ogarnia Was każdego dnia. Mam nadzieję, że pod-
ręcznik ten pomoże Wam w prosty i radosny sposób zrozumieć, że Bóg 
jest Ojcem, który kocha każdego człowieka: Was, Waszych Rodziców 
i bliskich, i każdą osobę, którą spotkacie w swoim życiu. Życzę, abyście 
korzystając z niego, codziennie wzrastały w łasce i Bożej mądrości oraz 
zawsze pamiętały, że jesteście ukochanymi dziećmi Bożymi.

Polecając Was, Waszych Rodziców i Katechetów opiece Aniołów 
Stróżów, zapewniam o mojej pamięci w modlitwie i z serca Wam 
błogosławię.

+ Andrzej Czaja
biskup opolski

Opole, dnia 29 czerwca 2013 r.



I
Poznajemy Boga, 
naszego Ojca

– zapamiętaj

– narysuj, wykonaj

– pokoloruj

– do wycięcia z dodatku na końcu katechizmu

– piosenka do wspólnego śpiewania

– modlitwa 



I
Poznajemy Boga, 
naszego Ojca



Katecheza

8

Na katechezie wspólnie 
poznajemy Pana Boga

Rozpoczynamy naukę w szkole, bo chcemy nauczyć się 
czegoś nowego. Naszym nauczycielem jest też Pan Jezus. 
Przyszedł na świat, aby powiedzieć nam, jak mamy ko-
chać Pana Boga. Naukę Pana Jezusa poznajemy w domu, 
w kościele i w szkole.  

1

Od dziś także w szkole, na katechezie, będziemy 
poznawali wspólnie Pana Boga.
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1
Jak nazywa się lekcja w szkole, na której poznajesz Boga?

W szkole poznaję Boga na katechezie.
Kto jest twoim najważniejszym nauczycielem?

Moim najważniejszym nauczycielem jest Pan Jezus.

Pytanie

Zadanie

Piosenka

Na krzyżu przyklej serduszka, które oznaczają ciebie oraz two-
ich bliskich.

Krzyż to znak miłości Pana 
Jezusa do nas. Narysuj też 
serce dla Niego.

Dotknął 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.
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Czy już potrafimy 
przywitać się?

Każde spotkanie rozpoczynamy od powitania. Rano 
witamy się z rodzicami. Potem w szkole wołamy „Cześć!” 
do kolegów i koleżanek. W klasie wszyscy razem odpo-
wiadamy „Dzień dobry” naszej Pani.

2

Cześć!

Dzień dobry!

Szczęść Boże!
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Z Panem Bogiem też możesz się przywitać. Na początku mo-
dlitwy robisz znak krzyża. Kreślisz na sobie dwie linie. 
Połącz przerywane linie obok obrazków.

W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen.

W imię Ojca

2

Jedna linia łączy Pana Boga 
w niebie z twoim sercem.

Druga linia łączy ciebie z innymi ludźmi. 

Zadanie

Modlitwa

i Syna

i Ducha Świętego Amen
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2

Witając się po chrześcijańsku, mówisz imię Pana Jezusa. 
W ten sposób będziemy zawsze witać się na początku katechezy.

Zadanie

W jaki sposób możesz przywitać się z Panem Bogiem 
na początku modlitwy?

Na początku modlitwy robię znak krzyża. W imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Jak brzmi pozdrowienie chrześcijańskie?
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
– Na wieki wieków. Amen.

Pytanie

Niech będzie 
pochwalony 
Jezus Chrystus

Na wieki 
wieków.
Amen

Pokoloruj obrazek.
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Panie Boże, 
Ty jesteś naszym Ojcem

Pan Jezus powiedział, że możemy nazywać Boga na-
szym Ojcem. W ten sposób sam  mówił do Pana Boga, gdy 
modlił się. Nauczył nas słów tej modlitwy. Odmawiając ją 
wielbimy Boga, naszego Ojca, i prosimy Go o wszystko, 
co jest nam potrzebne do szczęśliwego życia. 

3
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3

Ojcze nasz , któryś jest w ______________

__________ imię Twoje;

przyjdź _____________ Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na______________;

____________naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,

jako i my ____________naszym winowajcom;

i nie wódź nas na ___________,
ale nas zbaw ode złego. Amen. 

Zadanie
Wklej do Modlitwy Pańskiej obrazki oznaczające brakujące słowa.
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Jak możemy nazywać Pana Boga?
Pana Boga możemy nazywać naszym Ojcem.

Jakiej modlitwy nauczył nas Pan Jezus?
Pan Jezus nauczył nas Modlitwy Pańskiej – Ojcze nasz.

Pytanie

Piosenka
Nie boję się, gdy ciemno jest, 
Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2 

Dziękuję Ci, Tato, za wszystko, co robisz, 
że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz. 
Dziękuję Ci, Tato, i wiem to na pewno, 
przez cały dzień czuwasz nade mną. 

Nie boję się, gdy ciemno jest, 
Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2 

3
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Jesteśmy dziećmi Bożymi

Dzień chrztu świętego to dzień wielkiej radości. Rodzi-
ce razem z chrzestnymi przynoszą dziecko do kościoła. 
W jego imieniu wyznają wiarę w Boga i proszą kapłana 
o chrzest. Od tej chwili stajemy się dziećmi Bożymi i je-
steśmy włączeni do Kościoła.

Wklej brakujące fragmenty obrazka.

4

Zadanie
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Wpisz samodzielnie lub razem z rodzicami imię (imiona), które 
otrzymałeś na chrzcie świętym. Kim są twoi rodzice chrzestni.

4

Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la... 
Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam, 
Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma. 
Święty Bóg, Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń, 
Kocha nas, dzieci swe, mimo grzechów oraz wad. 

Od kiedy stajemy się dziećmi Bożymi?
Dziećmi Bożymi stajemy się od chwili chrztu.

Kto prosi w imieniu małego dziecka o chrzest?
O chrzest proszą rodzice dziecka.

Pytanie

Zadanie

Piosenka

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

JA CIEBIE CHRZCZĘ
W IMIĘ OJCA

I SYNA,
I DUCHA ŚWIĘTEGO

Chrzestny ......................................

Chrzestna ......................................
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Rodzina dzieci Bożych
jest Kościołem

Kościół to rodzina dzieci Bożych. Należą do niej wszyscy 
ludzie, którzy przyjęli chrzest święty. Są dla siebie braćmi 
i siostrami. Także w klasie jesteśmy Bożą rodziną. Wierzy-
my w Pana Boga, staramy się dobrze postępować i unikać 
zła. Idziemy wspólną drogą do Pana Jezusa w niebie.

5

Podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam. 
Chrystus przyszedł pokój dać światu 
i ten pokój zostawia nam.

Podaj rękę swojej siostrze, niechaj nikt nie czuje się sam. 
Chrystus przyszedł pokój dać światu 
i ten pokój zostawia nam.

Piosenka
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Na drodze dorysuj ślady, które prowadzą w stronę nieba.

5
Co to jest Kościół?

Kościół to rodzina dzieci Bożych.

Kim jesteśmy dla siebie w Kościele?
W Kościele jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami.

Pytanie

Zadanie
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Pan Bóg podarował nam 
piękny świat 

Cały świat, który widzimy, jest darem Pana Boga dla 
człowieka. Bóg wszystko stworzył. Uczynił z niczego. Dla-
tego nazywamy Go Stworzycielem. Pan Bóg cieszy się, 
gdy troszczymy się o to, co stworzył i nam podarował.

6
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Niebieską linią połącz to, co stworzył Pan Bóg, a czerwoną to, 
co może zrobić człowiek.

6
Jak nazywamy Pana Boga, który stworzył świat?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem.

Co to znaczy stworzyć?
Stworzyć – to uczynić coś z niczego.

Pytanie

Zadanie

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, 
nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. 

Modlitwa



Katecheza

22

Dziękujemy Panu Bogu 
za chleb

Pan Bóg dał nam wszystko to, co jest nam potrzebne do 
życia. Dzięki Jego opiece mamy jedzenie i picie. Powinni-
śmy szanować nasze jedzenie. Kromka chleba na talerzu 
jest Bożym darem. Mamy ją dzięki pracy wielu ludzi. 

7

Korona dożynkowa jest podziękowaniem Panu Bogu 
za zebrane plony.
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Dorysuj to, co potrzebują ziarenka, aby mógł powstać z nich 
chleb.

7
Co należy zrobić, gdy upadnie chleb?

Podnieś go z szacunkiem i ucałuj. 
Nigdy nie wyrzucaj chleba do kosza na śmieci!

Pytanie

Zadanie

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

Piosenka
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Zadanie
Przyklej w prawidłowej kolejności obrazki.

1

3

5

7

2

4

6

8

7
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8
Pan Bóg dał każdemu 
z nas Anioła Stróża

Pan Bóg stworzył cały świat. Wszystko to, co możemy 
zobaczyć pochodzi od Boga. Pan Bóg stworzył też świat 
niewidzialny, którego nie możemy zobaczyć. Należą do 
niego Aniołowie. Nie możemy ich zobaczyć, ponieważ 
są duchami i nie mają ciała. Aniołowie służą Panu Bogu. 
Oddają Mu cześć. Pan Bóg posyła ich do ludzi, aby opie-
kowali się nimi i bronili przed złem. Każdy z nas ma swo-
jego Anioła Stróża.
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Kim jest Anioł Stróż?
Anioł Stróż jest naszym opiekunem, którego dał nam Pan 
Bóg.

Dlaczego nie możemy zobaczyć naszego Anioła Stróża?
Anioła Stróża nie możemy zobaczyć, ponieważ jest duchem 
i nie ma ciała.

Pytanie

Zadanie
Pokoloruj obrazek.

Codziennie proś w modlitwie swojego Anioła Stróża 
o opiekę i obronę przed złem.

8
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Modlitwa

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszystkiego złego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Znajdź i zaznacz 5 różnic między obrazkami.
Zadanie

8



II
Rozmawiamy z Bogiem



II
Rozmawiamy z Bogiem
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Maryjo, 
pozdrawiamy Ciebie 

Maryja to Matka Pana Jezusa. Dzięki Jego miłości sta-
ła się Matką wszystkich ludzi. Maryja często wstawia się 
za nami. Przedstawia Bogu nasze modlitwy. Prosi, aby 
zostały wysłuchane. Za dobroć i miłość Maryi możemy 
podziękować, pozdrawiając Ją słowami: Zdrowaś Maryjo. 

Pokoloruj na niebiesko ramkę wokół obrazu.

Panie Jezu, dziękujemy, że Maryja jest naszą Matką.

9

Zadanie
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Każde odmówione Zdrowaś Maryjo jest jak róża ofiarowana 
Matce Bożej. Pokoloruj różyczki.

9
Kim jest Maryja?

Maryja to Matka Pana Jezusa. Możemy Ją też nazywać 
naszą Matką.

Jaką modlitwą szczególnie pozdrawiamy Maryję?
Maryję pozdrawiamy szczególnie modlitwą Zdrowaś Maryjo 
– Pozdrowieniem Anielskim.

Pytanie

Zadanie

          Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami 
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa
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W październiku 
modlimy się na różańcu

Czasami Maryja objawiała się ludziom. Przychodziła 
do nich i mówiła o bardzo ważnych sprawach. Często 
prosiła o modlitwę. Szczególnie o modlitwę na różańcu. 
Mówiła, że przez nią można uprosić wiele łask dla całego 
świata. Można uprosić u Pana Boga pokój i nawrócenie 
grzesznych ludzi.

10

Zadanie
Pokoloruj obrazek 
i dorysuj siebie.
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Pokoloruj różaniec. Duże paciorki na czerwono, małe na nie-
biesko, a krzyżyk na brązowo.

10
O jaką modlitwę prosi nas Maryja?

Maryja prosi nas, abyśmy modlili się na różańcu.

Który miesiąc w roku jest szczególnie poświęcony modlitwie 
różańcowej?

Miesiącem modlitwy różańcowej jest październik.

Pytanie

Zadanie

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski. 
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo, pełna łaski!

Piosenka
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Maryja prowadzi nas 
na spotkanie z Jezusem

Różaniec jest modlitwą, w której rozważamy życie Pana 
Jezusa i Jego Matki, Maryi. Przez tę modlitwę można wy-
modlić wiele dobrego dla siebie, swojej rodziny i całego 
świata.

Św. Bernadecie trzeba dorysować jeden element. 
Aby dowiedzieć się, co to takiego, rozwiąż literkowy rebus. 

11

Zadanie
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Różaniec tworzą 4 części. W każdej z nich rozważamy 5 tajemnic 
z życia Pana Jezusa i Maryi (pokoloruj odpowiednim kolorem 
pola).

CZĘŚĆ RADOSNA 

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

CZĘŚĆ BOLESNA

CZĘŚĆ CHWALEBNA

11

Zadanie
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Chcemy rozmawiać 
z Tobą, Panie Boże

Pan Bóg chce być naszym przyjacielem. Jednym z wa-
runków dobrej przyjaźni jest rozmowa przyjaciół ze sobą. 
Właśnie do tej rozmowy – modlitwy zaprasza nas Jezus.

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, 
i całą noc spędził na modlitwie do Boga (Łk 6, 12)

12
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Kiedy możemy się modlić? (przyjrzyj się obrazkom i dorysuj, 
kiedy jeszcze możemy się modlić)

12
Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa z Bogiem.

Pytanie

Zadanie
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Słuchamy głosu Pana Boga

Samuel słuchał Helego i Pana Boga oraz stosował się do 
ich poleceń. Pan Bóg wciąż przemawia do każdego z nas 
przez Słowo Boże, które chętnie słuchamy. Przez  przyrodę, 
która mówi nam o Jego wielkiej miłości. Przez naszych rodzi-
ców, którzy nas bardzo kochają i opowiadają nam o Bogu.

13

„Mów Panie, bo sługa Twój słucha”

Zadanie
Pokoloruj obrazek.



Katecheza

39

Bóg mówi do każdego z nas także i dzisiaj przez: 
(dorysuj brakujące fragmenty na obrazkach)

1. Swoje Słowo

2. Piękno przyrody

3.  Miłość naszych 
rodziców

13
Zadanie
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Gdzie możemy się modlić?

Pan Bóg bardzo się cieszy, gdy z Nim rozmawiamy, jest 
stale obecny wśród nas, patrzy na nas i słyszy nawet wte-
dy, gdy mówimy do niego tylko sercem. Musimy pamię-
tać, że jest wiele miejsc, w których możemy rozmawiać 
z Bogiem.

14

Cicho, sza, bo już na modlitwę czas.
Panie Jezu, czy mnie słyszysz? To znów ja.
Tik-tak, tak, tak, szepce zegar coś,
A ja szepcę Ci mój sekret – o, już wiesz.

Piosenka
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14
Wybierz właściwe postawy w czasie modlitwy i pokoloruj je.

Zadanie



Katecheza

42

Naśladujemy Świętych

W dniu 1 listopada wspominamy Wszystkich Świętych. 
Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmar-
łych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. 
Cieszymy się z wielkiej rzeszy świętych ludzi, którzy na-
śladowali Pana Jezusa.

15

Niebo to najwspanialsze z miejsc,
łaska czeka tam Ciebie,
Boga twarz zobaczysz też.
Niebo najwspanialsze z miejsc.

Piosenka

Zadanie
Pokoloruj obrazek.



Katecheza

43

15
Odwzoruj litery z chmurek i wpisz do wyznaczonych kratek.
Odpowiedz na pytanie: Gdzie przebywają święci?

Zadanie
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Modlimy się za zmarłych

2 listopada w Kościele przypada święto pamięci o wszyst-
kich naszych zmarłych. W Zaduszki – bo tak dzień ten nazy-
wamy, odwiedza się cmentarze i groby zmarłych z rodziny. 
Staramy się w tym dniu uczestniczyć we Mszy świętej. Za-
palamy także znicze na grobach naszych zmarłych. Wszyscy 
oni oczekują na spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem.

16

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci, 
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwa
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16

Zadanie

O kim pamiętamy w Dzień Zaduszny?
W Dzień Zaduszny w sposób szczególny pamiętamy o na-
szych bliskich zmarłych i dlatego odwiedzamy ich groby.

Co możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym?
Naszym bliskim zmarłym możemy ofiarować modlitwę, 
aby Bóg przyjął ich do nieba.

Pytanie

Pokoloruj obrazek.
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Idziemy za głosem Bożym
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Idziemy za głosem Bożym
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Pismo Święte – list Pana Boga

Pismo Święte jest listem, który Bóg kieruje do każdego 
z nas. W liście tym Bóg chce nam powiedzieć, jak mamy 
żyć, żebyśmy kiedyś mogli się z Nim spotkać w niebie. 
Pismo Święte jest tak ważne, bo zostało napisane pod 
natchnieniem samego Pana Boga.

17

Połącz kropki według kolejności.
Zadanie
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17

Pokoloruj obrazek, a pod nim wpisz swoje imię.
Zadanie

Dlaczego Pan Bóg dał ludziom Pismo Święte?
Pan Bóg dał ludziom Pismo Święte, aby wskazać im drogę 
do nieba.

Pytanie

Pismo Święte, Księga Święta,
każde dziecko to pamięta.
Słowo Boże tam spisane,
kto je słucha, niechaj wstanie.

Sam Pan Jezus mówi z nieba,
jak na ziemi żyć nam trzeba. 
Byśmy wszyscy w niebie byli,
szczęściem wiecznym się cieszyli.
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Słów Pisma Świętego 
słuchamy z uwagą

Przez słowa Pisma Świętego mówi do nas Bóg. Słucha-
jąc słów samego Pana Boga, powinniśmy swoją postawą  
świadczyć, że są one dla nas ważne i święte.

18

Połącz kropki i pokoloruj świece.
Zadanie
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18
Gdzie możemy słuchać słów Pisma Świętego? 
Wklej prawidłowy podpis i pokoloruj.

Zadanie
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Jak możemy odpowiedzieć 
na słowa Pisma Świętego? 

Pismo Święte jest Księgą, która zmienia ludzi wprowa-
dzających jej słowa w swoje życie. Ta Księga prowadzi każ-
dego z nas do odkrycia skarbu największego i najwspanial-
szego, jakim jest poznanie Pana Boga. Aby ją zrozumieć, 
trzeba ją czytać i zgodnie z nią żyć.

19
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19
Uzupełnij tekst listu, który jest odpowiedzią na list Boga do 
ciebie, czyli Pismo Święte. Połącz kropki w ostatnim słowie.

DROGI PANIE BOŻE

NAZYWAM SIĘ ………………….........…………, 

CHODZĘ DO …………..… KLASY. 

BARDZO CI DZIĘKUJĘ ZA TO, ŻE NAPISAŁEŚ 

DO MNIE LIST I POWIEDZIAŁEŚ, JAK MAM ŻYĆ. 

STARAM SIĘ ŻYĆ TAK, JAK MI WSKAZAŁEŚ:

– CZĘSTO ODWIEDZAM CIĘ W

– POMAGAM MOIM 

– PILNIE SIĘ UCZĘ W 

– STARAM SIĘ BYĆ GRZECZNYM. 

NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, 

ŻE CIEBIE  

Zadanie
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Kościół to dom Pana Boga

Kościół to dom, w którym mieszka Pan Bóg i właśnie ze 
względu na Niego musimy dbać o jego wygląd. Dzwon na 
wieży zaprasza nas do odwiedzin. Pan Bóg czeka na każ-
dego z nas i chce z nami rozmawiać przez naszą modlitwę.

20

Gdzie kościółek z wieżą stoi, prędko dziecię biegnie.
Bo tam mieszka dobry Jezus i w nocy i we dnie.



Katecheza

55

20

Znajdź 7 różnic i dorysuj brakujące elementy.

Kto mieszka w kościele?
W kościele mieszka Bóg.

Dlaczego dzieci przychodzą do kościoła? 
Dzieci przychodzą do kościoła, aby na modlitwie rozmawiać 
z Bogiem.

Pytanie

Zadanie



Katecheza

56

Co znajduje się w kościele?

Kościół to dom Pana Boga. Przedmioty, które się w nim 
znajdują przypominają nam, że Bóg cały czas jest w ko-
ściele obecny. Bóg cieszy się, gdy przyjdziesz porozmawiać 
z Nim na modlitwie.

Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do 
domu Pańskiego! (Ps 122, 1)

21

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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21

Przyklej drzwi do tabernakulum.

W którym miejscu w kościele zawsze należy uklęknąć? Dlaczego?
W kościele należy uklęknąć przed tabernakulum, ponieważ 
w nim zawsze obecny jest Pan Jezus.

Co nam pomaga znaleźć tabernakulum?
Tabernakulum pomaga nam znaleźć wieczna lampka, która 
świeci na czerwono.

Pytanie

Zadanie

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
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Przychodzimy na spotkania 
z Panem Bogiem 

Pan Jezus bardzo nas kocha. Cały czas jest obecny 
w kościele i czeka na spotkanie z wszystkimi ludźmi, któ-
rzy będą chcieli Go odwiedzić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy (...), a ja was pokrzepię. 
(Mt 11, 28)

22

Naszym zachowaniem w kościele okazujemy szacunek wobec 
Boga i wszystkich ludzi, którzy też przyszli na spotkanie z Nim. 
Dorysuj drogę do kościoła i pokoloruj obrazek.

Zadanie
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22
Przyklej symbole we właściwym miejscu.

Zadanie

Kocham

Dziękuję

Proszę

Przepraszam
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Msza święta to nasza 
najpiękniejsza modlitwa

Niedziela to dzień wyjątkowy, w którym wspominamy 
zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tym dniu uczestniczy-
my we Mszy św. Podczas niej Pan Jezus karmi nas Swoim 
Słowem i Ciałem, abyśmy mogli z Nim żyć wiecznie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich. (Mt 18, 20)

23



Katecheza

61

23
Z kim spotykasz się na Mszy św.?

Na Mszy św. spotykam się z Panem Jezusem, który karmi 
mnie Swoim Słowem i Ciałem, abym mógł z Nim żyć wiecznie.

Znak krzyża przed Ewangelią:

na czole    –  aby zrozumieć naukę 
Pana Jezusa

na ustach –  aby mówić innym to,  
czego uczy nas Pan Jezus  

na sercu   –  aby żyć według nauki 
Pana Jezusa

Ambona 
Stół Słowa Bożego

Ołtarz
Stół Ofiary Pana Jezusa

Gdy idziesz po błogosławień-
stwo kapłana rozdającego 
Komunię św., pamiętaj –  
połóż palec na buzi.

Poćwicz wykonywanie gestów.
Zadanie

Pytanie



Katecheza

62

1. Przekreśl to, czego nie możemy robić w niedzielę.

2.  Zaznacz dzień tygodnia, w którym jest dla dzieci Msza św. 
szkolna.

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

3.  W niedzielę mamy czas dla Pana Boga i dla naszej rodziny. 
Narysuj, co robisz w niedzielę.

Zadanie

Piosenka

Czas dla Pana Boga Czas dla rodziny

Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, 
który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się 
i radujmy się nim, i radujmy się nim. 

23
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Jezus jest naszym Królem

Pan Jezus jest naszym Królem. Każdy król ma swoje 
królestwo. O królestwo Pana Jezusa prosimy w modlitwie 
słowami „Przyjdź królestwo Twoje”. 

Błogosławieni (...), albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie. (Mt 5, 3.12)

24

Połącz kropki i pokoloruj.
Zadanie

Panie Jezu, bądź zawsze Królem mojego serca 
i mojej rodziny.
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Kim jest dla nas Pan Jezus?
Pan Jezus jest naszym Królem.

Jakimi słowami prosimy Pana Jezusa o Jego królestwo?
Pana Jezusa prosimy: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Pytanie

Zadanie
W królestwie Pana Jezusa jest wiele skarbów, bo każdy człowiek 
jest dla Niego prawdziwym skarbem. Wpisz z rodzicami imiona 
bliskich Ci osób, które są skarbami w królestwie Pana Jezusa.

Piosenka
Chrystus Królem, Chrystus Panem, 
Chrystus, Chrystus Władcą nam.

IV
Bóg posyła nam swojego

syna – Jezusa

24



IV
Bóg posyła nam swojego

syna – Jezusa
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Czekamy na przyjście 
Pana Jezusa

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście 
Pana Jezusa – obiecanego Zbawiciela. Trzeba ten czas 
wykorzystać, aby dobrze przygotować serce na przyjście 
Dzieciątka Jezus. Pomoże nam w tym wypełnianie po-
stanowień adwentowych. Mogą nimi być dobre uczynki 
i  rozmowa z Panem Jezusem na modlitwie.

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

25



Katecheza

67

25
Co to jest Adwent?

Adwent to czas radosnego przygotowania na przyjście Pana 
Jezusa.

Jak nazywa się Msza św. ku czci Matki Bożej odprawiana 
w Adwencie?

Msza św. odprawiana w Adwencie ku czci Matki Bożej 
nazywa się Mszą św. roratnią.

Wieniec adwentowy

Pokoloruj symbole Adwentu.

Lampion Roratka

Zadanie

Pytanie
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Poznajemy świętego Mikołaja

Święty Mikołaj był biskupem Miry w dalekiej Turcji. 
Każdy biskup na głowę zakłada mitrę, a w ręce trzyma 
pastorał.

Pomagaj bliźniemu według swej możności. (Syr 29, 20)

26

Dobry święty Mikołaju, patrz jak dzieci Cię kochają!
Ty pamiętasz o nas w niebie, my modlimy się do Ciebie.
Naucz dzieci kochać Boga i dla innych dobrym być,
jaka jest do nieba droga, jak na ziemi trzeba żyć. Amen.

Modlitwa

Zadanie
Połącz kropki. 
Pokoloruj.
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26
W jakim dniu wspominamy św. Mikołaja?

Świętego Mikołaja wspominamy 6 grudnia.

W jaki sposób możesz naśladować św. Mikołaja?
Świętego Mikołaja mogę naśladować, wypełniając dobre 
uczynki.

Jaki dobry uczynek chciałbyś podarować rodzicom jako prezent? 
Narysuj go i pokoloruj.

Zadanie

Pytanie

Mikołaj się zbliża, dzieci się radują, 
chodzą już do szkoły i tak wyśpiewują:
Prawdą jest, prawdą jest, że Święty Mikołaj dobry jest! /x2

Piosenka
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Naśladujemy Maryję 
– Matkę Pana Jezusa

Bóg posłał do Maryi anioła Gabriela, aby powiedział 
Jej, że zostanie Matką Pana Jezusa. Maryja odpowiedziała 
z radością i pokorą:

Oto ja, służebnica Pańska. 
Niech mi się stanie według słowa twego. (Łk 1, 27–38)

27

Lilia to znak Maryi, która jest:
bez grzechu,
posłuszna Bogu,
wierna Bogu,
pokorna.

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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27
Narysuj, w czym możesz naśladować Maryję.

Zadanie

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa

modlitwa posłuszeństwo
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Wieczór wigilijny 
w naszych rodzinach

Boże Narodzenie to przyjęcie Dzieciątka Jezus do na-
szych serc, do naszych rodzin. Niech codziennie panuje 
w nich zgoda, miłość i pokój, bo właśnie o to prosi nas 
Pan Jezus: abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 
was umiłowałem (J 13,34)

28

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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28
Zadanie

Bóg dał nam swojego Syna. W czasie wieczerzy wigilijnej 
cieszymy się z narodzin Pana Jezusa. Dzielimy się opłatkiem 
i składamy sobie wzajemnie życzenia. 
Połącz kropki i dorysuj sianko pod opłatkiem.

Życzę Wam,
niech uśmiech zawsze rozjaśnia Wasze buzie,

niech Pan Jezus zawsze rozjaśnia Wasze serca!
Cieszmy się i radujmy! Jezus jest z nami!
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28

Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie 
Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swa ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli jak żywi.

Chwała ...

Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za Dziecię?

Chwała ...

Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.

Chwała...

I anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem pia-
stują.

Chwała ...

My Go także Bogiem, Zbawcą 
już znamy 
i z całego serca wszyscy kochamy.

Chwała ...

Dzisiaj w Betlejem, 
dzisiaj w Betlejem 
wesoła nowina, 
że Panna czysta, 
że Panna czysta 
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, 
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

 
Maryja Panna, Maryja Panna 
Dzieciątko piastuje,
i Józef święty i Józef święty 
Ono pielęgnuje. 
Chrystus się rodzi ...
 
Choć w stajeneczce, 
choć w stajeneczce 
Panna syna rodzi.
Przecież On wkrótce, 
przecież On wkrótce 
ludzi oswobodzi. 
Chrystus się rodzi ...
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Cieszymy się 
z narodzin Pana Jezusa

Pan Jezus urodził się w Betlejem, w ubogiej stajence. 
Maryja i Józef przyjęli Go z wielką radością. Owinęli pie-
luszką i położyli w żłobie na sianie.

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania. (Łk 2, 14)

29

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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W jakim mieście urodził się Pan Jezus?
Pan Jezus urodził się w Betlejem.

Dlaczego Pan Jezus urodził się w ubogiej stajence?
Pan Jezus urodził się w ubogiej stajence, ponieważ nie było 
dla Niego miejsca wśród ludzi.

Pytanie

Zadanie
Sprawdź, która droga prowadzi do  Dzieciątka Jezus.

Kolęda
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.

29
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Z pasterzami 
witamy Pana Jezusa

Anioł zbudził pasterzy słowami: „Nie bójcie się! Oto 
zwiastuję wam radość wielką (...): dziś (…) narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pie-
luszki i leżące w żłobie. (Łk 2, 10–12)

Pasterze posłuchali anioła i jako pierwsi z ludzi poszli 
pokłonić się nowo narodzonemu Zbawicielowi. Znaleźli 
w stajence Dziecię Jezus i złożyli mu swoje dary.

30

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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Kto, jako pierwszy, przyszedł pokłonić się Jezusowi?
Pierwsi przyszli pokłonić się pasterze.

Pytanie

Zadanie

Wpisz swoje imię i dorysuj 
obok dar, który chcesz ofia-
rować Jezusowi.

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

30

Pokoloruj obrazki. 
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31
Z królami oddajemy pokłon 

Panu Jezusowi

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się ura-
dowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otwo-
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło 
i mirrę. (Mt 2, 9–11)

Zadanie
Połącz kropki. 
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V
Jezus – Syn Boży 
żył w rodzinie

31
Co wskazało trzem królom drogę do Jezusa?

Drogę do Jezusa trzem królom wskazała gwiazda.

Jakie dary ofiarowali trzej królowie Jezusowi?
Trzej królowie ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę.

Napisz lub narysuj, kto pomaga ci odnaleźć drogę do Jezusa.
Zadanie

Pytanie

Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię? 

Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży, 
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy. 

Kolęda



V
Jezus – Syn Boży 
żył w rodzinie



Katecheza

82

Pan Jezus jest naszym światłem

Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, 
aby ofiarować go Bogu Ojcu. W świątyni przywitał ich 
starzec Symeon. Bóg obiecał mu, że nie umrze, dopóki 
nie zobaczy Zbawiciela. Święto Ofiarowania Pańskiego ob-
chodzimy 2 lutego. Przynosimy wtedy do kościoła świece. 
Zapalona świeca oznacza Jezusa – naszego Zbawiciela.

Ja jestem światłością świata. (J 8, 12)

32

Zadanie

Piosenka
Wy jesteście na ziemi światłem mym, /2x 
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest. 

Pokoloruj obrazek.
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32
Kogo oznacza świeca, którą święcimy 2 lutego w kościele?

Świeca, którą święcimy 2 lutego w kościele oznacza Jezusa 
– naszego Zbawiciela.

Od jakiego wydarzenia Jezus jest twoim światłem?
Jezus jest moim światłem od chwili chrztu.

1.  Dorysuj zapalone świece w rękach dzieci.

2.  W ramkę wpisz z rodzicami datę Twojego chrztu. W tym dniu 
rodzice zatroszczyli się o to, aby Jezus stał się Twoim światłem.

Zadanie

Pytanie

Idź za światłem 
Pana Jezusa!
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Niesiemy światło Pana Jezusa

Pan Jezus prosi nas, abyśmy Jego światło przekazywali 
innym ludziom. Szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie 
znają. Wzywa każdego z nas:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. (Mt 28, 19)

33

Pokoloruj obrazek.

Misjonarz wypełnia prośbę Pana Jezusa. Głosi Jego naukę  
wszystkim ludziom.

Zadanie
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33
Kto to jest misjonarz?

Misjonarz to każdy człowiek, który wypełnia prośbę 
Pana Jezusa i głosi Jego naukę wszystkim ludziom.

Pokoloruj obrazek.
W jaki sposób możesz zostać misjonarzem Jezusa?

Zadanie

Pytanie

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.

Piosenka
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Naśladujemy rodzinę Pana Jezusa

Pan Jezus mieszkał w domu razem ze swoją matką Maryją 
i opiekunem św. Józefem. Bardzo ich kochał i pomagał im.

Jezus „poszedł z nimi do Nazaretu i był im poddany 
(...)czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga 
i u ludzi”. (Łk 2,51–52)

34

Przyklej słowa w odpowiednim miejscu. Pokoloruj obrazek.
Zadanie

Maryja

 
Pana Jezusa

św. Józef

 
Pana Jezusa

Pan Jezus                           Boży
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34
Kto tworzy Świętą Rodzinę?

Świętą Rodzinę tworzą: Pan Jezus, Maryja i św. Józef. 

Dorysuj prawą dłoń i wpisz imiona osób z Twojej rodziny.

Panie Jezu, cieszymy się, że mieszkałeś w szczęśliwym domu. 
Dziękujemy Ci za naszych rodziców, za ich opiekę i miłość. 
Dziękujemy Ci za nasze rodzeństwo.

Zadanie

Pytanie

Gdy Pan Jezus był malutki, nigdy nie próżnował.
To z Maryją, to z Józefem wciąż pilnie pracował. 
To piłował, to heblował, to wełenkę zwijał.
Nosił wodę, rąbał drewno i gwoździe przybijał.

Piosenka

pomagam jej
i modlę się za nią

Kocham
moją

rodzinę
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Z Panem Jezusem dziękujemy 
za naszych Dziadków

Babcię Pana Jezusa szczególnie czcimy na Górze św. Anny. 
W tym miejscu znajduje się jej cudowna figura. Przedsta-
wia ona św. Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję i Jezusa. 
Powszechnie jest nazywana Świętą Anną Samotrzecią – co 
można tłumaczyć „ona sama jest trzecia”. Daje nam za wzór 
swojego wnuka Jezusa oraz swoją córkę Maryję.

Oto dzieci są darem Pana. (Ps 127, 3a)

35

Św. Anna Samotrzecia z Góry św. Anny
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35
W jakim miejscu szczególnie czcimy Babcię Pana Jezusa?

Babcię Pana Jezusa szczególnie czcimy na Górze św. Anny.

Kogo św. Anna Samotrzecia trzyma na swoich rękach?
Święta Anna trzyma na rękach swojego wnuka – Pana Jezusa 
i swoją córkę – Maryję.

Moja Babcia i mój dziadek bardzo mnie kochają.
Gdy byłem maleńki opiekowali się mną:

 nosili na rękach, wozili w wózku, uczyli mówić, opowiadali 
bajki, karmili, podawali zabawki, które spadały na ziemię.

Byli dla mnie tacy cierpliwi i dobrzy. 
Dziś jestem już duży, jak mogę im podziękować?

Pytanie

Zadanie

22 stycznia  21 stycznia
Dzień Dziadka Dzień Babci

Pokoloruj obrazek.



Katecheza

90

W płatkach kwiatka narysuj lub napisz, co możesz zrobić dla 
swojej babci i dla swojego dziadka.

Zadanie

Dziękuję Ci, Panie, za moją babcię.
Daj jej codzienną radość i zdrowie.
Dziękuję Ci, Panie, za mojego dziadka.
Daj mu uśmiech i wiele sił.
Daj im Panie pogodne dni. 
Niech odpoczną wśród nas, 
tak wiele zawdzięczamy ich modlitwie i pracy. Amen.

Modlitwa

35
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Otwórz moje oczy, Panie, bym widział, co jest piękne.
Otwórz mój umysł, bym wiedział, co jest prawdą.
Otwórz moje serce, bym kochał wszystko, co dobre. Amen.

Wieczorem, wraz z rodzicami odmów modlitwę.

Pan Jezus prowadzi nas
na spotkanie z Bogiem

Gdy Pan Jezus miał 12 lat, pierwszy raz udał się z Ma-
ryją i Józefem w drogę do świątyni w Jerozolimie. Razem 
chcieli modlić się do Boga i złożyć Mu ofiarę. 

Pan Jezus nie zauważył, że Jego bliscy wracają już do 
domu. Został w świątyni. Bardzo chciał z kapłanami i uczo-
nymi rozmawiać o Bogu. Zadziwiał ich swoją mądrością 
i wiedzą. Maryja z Józefem odnaleźli Go po 3 dniach. Na 
ich zatroskanie Pan Jezus odpowiedział słowami:

(…) powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. 
(Łk 2, 49)

36

Modlitwa

Pokoloruj obrazek.
Zadanie



Katecheza

92

Dlaczego Pan Jezus pozostał w świątyni?
Pan Jezus pozostał w światyni, bo chciał przebywać w domu 
Ojca, aby o Nim rozmawiać i lepiej Go poznać.

Pytanie

Zadanie
Narysuj kościół.

36

Moim proboszczem jest 

ksiądz .......................................

Uzupełnij z rodzicami.
Mieszkam w parafii:

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

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

VI
Słuchamy Jezusa –

Syna Bożego



VI
Słuchamy Jezusa –

Syna Bożego
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Pan Jezus 
przyjmuje chrzest

W czasie chrztu Pana Jezusa poznajemy całą Trójcę 
Świętą. Słyszymy głos Boga Ojca, widzimy znak Ducha 
Świętego oraz Pana Jezusa. 

Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie. (Łk 3, 22)

37

Przyklej słowa w odpowiednie miejsca. Pokoloruj obrazek.
Zadanie

Słowa Boga

Jezus Chrystus

Boży

Znak                             Świętego
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37

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, 
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Jednego Boga w trzech osobach nazywamy Trójcą 
Przenajświętszą.

• Bóg Ojciec stworzył świat i opiekuje się nim.

• Syn Boży to Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem i umarł 
na krzyżu dla naszego zbawienia.

• Duch Święty uświęca nas każdego dnia.

Połącz kropki i pokoloruj na żółto powstałą figurę.

Modlitwa

Zadanie

Zapamiętaj

Ojciec

Syn Boży
Jezus Chrystus

Duch Święty

Bóg
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Pan Jezus uczy nas miłości

Pan Jezus wypełniał wolę Ojca, chciał, żeby wszyscy  
poznali Boga. Opowiadał ludziom o Bożej miłości. Była 
to bardzo dobra nowina. Uczył, aby ludzie kochali Boga 
i każdego człowieka.

Jezus (…) głosił Ewangelię Bożą. (Mk 1, 14)

38

Pokoloruj obrazek.

Ewangelia to Dobra Nowina o miłości Boga do człowieka.
Bliźni to każdy człowiek, którego spotykasz.

Zadanie
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38
O co Pan Jezus prosił ludzi?

Pan Jezus prosił ludzi, aby kochali Boga i każdego innego 
człowieka.

Jakie są dwa przykazania miłości?
1.  Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego serca swego, 

z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich 
sił swoich.

2. A bliźniego swego jak siebie samego.

1. Wypełnij czerwonym kolorem literki w zaznaczonych wyrazach.

Będziesz miłował Twego, 

z całego serca swego, z całej duszy swojej, 

z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich.

A  swego jak siebie samego.

2. Narysuj, jak możesz pomóc bliźniemu.

Zadanie

Pytanie
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Piosenka
Jeśli Pana Boga kochać chcę,
tak z całego serca, z wszystkich sił,
to dla drugich dobrym muszę być,
bo tak sam Pan Jezus uczył nas.

Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali.

MIŁOŚĆ

Miłością, która wypływa z naszego serca powinniśmy obdarzyć 
Boga i bliźniego. Przyklej części serca.

38
Zadanie
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Pokoloruj obrazek.

Jezus uzdrawiał ciało chorych – przywracał im zdrowie.
Jezus uzdrawiał duszę cierpiących – 

przebaczał zło, które uczynili. 

Pan Jezus nam pomaga

Wieść o Jezusie rozeszła się po całej okolicy. Przyno-
szono do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły 
różne choroby i dolegliwości, a On ich uzdrawiał. 

(Mt 4, 24–25)

39

Zadanie
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Zadanie

39

1. C D
2. K R Y Ż

3. O B R E
4. E L I G I A

5. D M
6. Ś I Ę T Y
7. M Ł O Ś C I

8. J Ó Z F
9. I E D Z I E L A

10. P S M O
11. J Z U S

  1. Może uczynić tylko Bóg.
  2. Nasz znak, czynimy go na sobie.
  3. ….................... uczynki.
  4. Nasze spotkanie, na którym uczymy się o Bogu.
  5. Kościół to ….............. Boży.
  6. Człowiek, który wypełnia nauczanie Pana Jezusa.
  7. Dwa przykazania …...............
  8. Opiekun Pana Jezusa – św. .........................
  9. W tym dniu tygodnia uczestniczymy we Mszy św.
10. Nasza Księga to …...................... Święte
11. Syn Boży

Hasło: .....................................................................................

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło.

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; 
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Modlitwa
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40
Przyroda jest posłuszna 

Panu Jezusowi

Gdy [Jezus] wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego ucznio-
wie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak 
że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do 
Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!” 
A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wia-
ry?” Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała 
głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: „Kimże On jest, 
że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” (Mt 8, 23–27)

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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Na kogo zawsze możesz liczyć, bo jest przy tobie, i pomoże ci, 
gdy się czegoś obawiasz?

Zawsze mogę liczyć na Pana Jezusa.

Wpisz na liniach to, czego się boisz.

Jezu, Ty jesteś Panem. Wszystko jest Tobie posłuszne. 
Proszę, żebym już więcej nie musiał się bać.

Pytanie

Zadanie

Piosenka
Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.
Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.

40

VII
Jezus prowadzi
nas do Ojca



VII
Jezus prowadzi
nas do Ojca



Katecheza

104

W Wielkim Poście 
chcemy być bliżej Pana Jezusa

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15)

41

1.  Wybierz i wpisz odpowiednią liczbę. 
Środa popielcowa to dzień, który rozpoczyna 
Wielki Post, trwający ……............…… dni. 
W tym dniu na znak rozpoczętego nawrócenia 
kapłan posypuje nasze głowy popiołem. 

2.  W Wielkim Poście nasze oczy zwrócone są na krzyż. Połącz 
kropki, pokoloruj krzyż na brązowo, a tło na fioletowo.

Zadanie

10 30 5 40 12
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41
Co to jest nawrócenie?

Nawrócenie jest to ciągłe powracanie do Pana Boga.

Co możesz zrobić, by zmienić swoje postępowanie na lepsze? 
Wytnij obrazki i naklej w odpowiednie okienko.

Odchodzę od Pana Boga: Wracam do Pana Boga:

Zadanie

Pytanie
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Śpiewamy Hosanna Panu Jezusowi

Pan Jezus chciał z uczniami pójść do Jerozolimy. Gdy 
zbliżali się do miasta poprosił ich, aby przyprowadzili Mu 
osiołka. Na nim Jezus wjechał do miasta. Ludzie witali Go 
jak prawdziwego króla, zdejmowali swoje płaszcze i kładli 
przed Nim na drodze jak dywany. Zrywali liście palmowe 
i wymachiwali nimi na Jego cześć. Z radością głośno wołali: 

Hosanna na wysokościach. (Mk 11, 10b)

42

Czytaj co 2 literkę i uzupełnij zdanie.

Wiadomość dla mieszkańców Jerozolimy. Przygotuj się bo: 

PARDZHYJJKELŻJDWŻRA JUEYZOUPSB!
........................................................ ...............................

Zadanie
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42
Jakimi słowami mieszkańcy Jerozolimy witali Jezusa?

Mieszkańcy Jerozolimy witali Jezusa słowami: „Hosanna 
na wysokościach”.

1.  Narysuj palmę, którą przynosisz ze sobą do kościoła w Niedzielę 
Palmową.

2. Znajdź 6 różnić i pokoloruj palmę.

Zadanie

Pytanie
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Pan Jezus chce być 
na zawsze z nami

Wieczorem w Wielki Czwartek Pan Jezus i Jego uczniowie 
zebrali się w Wieczerniku. Jezus wiedział, że jest to ich ostat-
ni wspólny posiłek, jednak znalazł sposób, aby pozostać 
z nami na zawsze. Wziął do ręki chleb, podziękował Bogu, 
potem go połamał, podał każdemu z uczniów i powiedział: 
Ten chleb jest moim Ciałem, który Wam daję. Potem wziął 
do rąk kielich z winem, znowu podziękował Bogu i powie-
dział: To wino jest moją Krwią, moim życiem, które za Was 
oddam. Na końcu poprosił apostołów słowami: To czyńcie 
na moją pamiątkę. Dzięki temu wydarzeniu mamy Mszę 
świętą, na której zawsze spotykamy się z Jezusem.

43

Pokoloruj Pana Jezusa, chleb, który trzyma w ręku oraz kielich, 
w którym jest wino.

Zadanie
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43
Kiedy Pan Jezus ustanowił Mszę świętą?

Pan Jezus ustanowił Mszę świętą w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Kto dzisiaj wypełnia prośbę, którą Pan Jezus skierował do Aposto-
łów w czasie Ostatniej Wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę”?

Prośbę Pana Jezusa wypełniają kapłani, którzy każdego 
dnia sprawują Mszę świętą.

1. Uzupełnij zdanie, wykorzystując wyrazy w ramkach.

Pan Jezus spożył ………………………….  ……………………......... 
wraz z Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek.

2.  Przyklej słowa, które kapłan wypowiada na Mszy świętej.

OSTATNIĄWIECZERZĘ

Zadanie

Pytanie

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud,
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

Piosenka
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Z Panem Jezusem 
idziemy Drogą Krzyżową

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, w czasie którego 
rozmyślamy o cierpieniu Pana Jezusa, który z miłości do 
nas umarł na Krzyżu.

44

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Zadanie
Wypełnij krzyż brązowymi kawałkami papieru.



Katecheza

111

44
1.  Wybierz i wpisz właściwą nazwę: Pan Jezus idąc  

Drogą Krzyżową, niósł swój krzyż na Górę …….....……….....

Wydarzenie to dokonało się w …………...……….  …………...……………

2.  Przez swoje dobre uczynki możemy pomóc Panu Jezusowi 
w Jego cierpieniu. Narysuj obok obrazka swój dobry uczy-
nek, przez który pomożesz Panu Jezusowi nieść Krzyż na 
górę Golgotę.

SYNAJ GIEWONT

WIELKI CZWARTEK WIELKĄ SOBOTĘ WIELKI PIĄTEK

GOLGOTĘTABOR

Zadanie
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Pan Jezus nam przebacza

Często zasmucamy swoich bliskich, jesteśmy na nich 
obrażeni, nie potrafimy im przebaczyć krzywdy, choć sami 
też ich krzywdzimy. Naszymi krzywdami obrażamy Pana 
Jezusa, a wiemy, że On zawsze nam wybacza.

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego  i  zapytał: Panie, 
ile  razy  mam  przebaczyć,  jeśli  mój  brat  wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: 
Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 
siedem razy. (Mt 18, 21–22)

45

Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. 
Bądź miłościw mnie grzesznemu do poprawy dążącemu.

Modlitwa
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45

1.  Odszyfruj wyraz i wpisz, jakie słowo towarzyszy nam na 
dzisiejszej lekcji.

♦ € § ¥ © ® ∞ × β

E I P R Z B A C N

§ ¥ © ♦ ® ∞ × © ♦ β € ♦

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

Pan Jezus kazał nam przebaczać 77 razy, czyli …………………………..

2. Które dzieci zachowują się właściwie? Pokoloruj tę scenkę.

PRZEPRASZAM
WYBACZAM

Zadanie
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Jesteśmy przy Tobie, Panie Jezu

Po śmierci Pana Jezusa przyjaciele zdjęli Jego ciało z krzy-
ża i oddali Matce Bożej. Owinęli w prześcieradła i złożyli 
w grobie. Na pamiątkę tego wydarzenia odwiedzamy grób 
Pana Jezusa w naszym kościele w Wielką Sobotę.

46

Przychodząc odwiedzić grób Pana Jezusa, musimy pamiętać, 
iż jest ON obecny ŻYWY W MONSTRANCJI.
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46

Dorysuj wszystko co powinno znaleźć się w koszyczku wielka-
nocnym. Połącz kropki.

Zadanie

Baranek Wielkanocny jest symbolem Pana Jezusa 
i przypomina nam, iż Pan Jezus pokonał śmierć i szatana.

Jak nazywa się miejsce, przy którym modlimy się w Wielką 
Sobotę?

Miejsce, przy którym modlimy się w Wielką Sobotę, to 
Boży Grób.

Pytanie
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Pan Jezus Zmartwychwstał.
Alleluja!

Pan Jezus jest największym zwycięzcą na świecie. Jako 
Syn Boży w Niedzielę Zmartwychwstania powstał z grobu 
i w ten sposób pokonał śmierć i szatana. Dzień ten dla 
chrześcijan jest najważniejszym i największym świętem, 
a każda Msza święta jest dla nas spotkaniem ze Zmar-
twychwstałym Panem Jezusem.

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk 24, 6a)

47

Zadanie
Przyozdób obrazek Pana Jezusa Zmartwychwstałego piękną 
ramką.
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47

1. Wpisz literki w odpowiednie kratki i przepisz odczytane hasło.

L A E U L J A L

Uroczyste zawołanie Wielkanocne dla chrześcijan brzmi: 

………………………………………………………………………..
2.  Co anioł oznajmił niewiastom, które przyszły do grobu?  

Wklej odpowiedź i pokoloruj obrazek.

Zadanie

A-a-a Alleluja, H-o-o-o Hosanna, 
mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym.

Piosenka
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Pan Jezus spotyka się 
z Marią Magdaleną

Maria Magdalena bardzo tęskniła za Panem Jezusem. 
Wybrała się więc do Jego grobu i zobaczyła, że jest on 
pusty. Zmartwiła się, że ktoś wykradł ciało Pana Jezusa 
i przeniósł w inne miejsce. Aniołowie oznajmili jej, że 
Pan Jezus Zmartwychwstał. Gdy chciała odejść od grobu, 
zobaczyła Jezusa, ale Go nie poznała. Wtedy Pan Jezus 
zwrócił się do niej po imieniu, a Maria Magdalena uwie-
rzyła, że Pan Jezus powstał z martwych.

48

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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48
1.  Odszyfruj kod, wybierając co drugą literkę. Wpisz rozwiązanie.  

Maria Magdalena nazwała Pana Jezusa RABBUNI. Wyraz ten 
w naszym języku oznacza:

N O A T U X C K Z H Y U C F I R E D L Q U

………………………………………………………………....................

Zadanie

2.  Symbolami Pana Jezusa Zmartwychwstałego jest Baranek 
Wielkanocny i świeca zwana: (połącz kropeczki napisu)

3. Doklej brakujące elementy Paschału.

Magdaleno, kogo szukasz 
w pustym grobie,
Przecież ciała Twego Pana 
nie ma tu.
Śmierć pokonał, jak powie-
dział, uwierz proszę.
On przy Tobie zmartwych-
wstały stoi tu.
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Pan Jezus przychodzi do Apostołów

Wiele osób nie potrafiło uwierzyć w zmartwychwsta-
nie Pana Jezusa. Kiedy przyszedł, aby spotkać się z Apo-
stołami, nie było wśród nich Tomasza. Nie uwierzył on 
Apostołom, że Pan Jezus żyje. Kiedy Tomasz zobaczył 
Pana Jezusa zmartwychwstałego, uwierzył i powiedział:

Pan mój i Bóg mój. (J, 20, 28)

49

Zadanie
Opowiedz, co widzisz na obrazku i pokoloruj go. 
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49

Zadanie

Gdy Tomasz zobaczył rany Pana Jezusa, zwrócił się do Niego 
słowami: 

……………………   ………………………  ……  ……………………  ……..........

Którego z apostołów brakowało w Wieczerniku, gdy przyszedł 
tam Zmartwychwstały Pan Jezus?

W Wieczerniku brakowało Apostoła Tomasza.

Co się stało, gdy Apostoł Tomasz zobaczył przebity bok Pana Je-
zusa i Jego rany na nogach i rękach?

Apostoł Tomasz, gdy zobaczył przebity bok uwierzył, że Pan 
Jezus naprawdę zmartwychwstał.

Pytanie

Bóg nie umarł, Jezus żyje 
daj Mu ręce swe,
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe,
daj Mu duszę swą,
On Twoim Panem jest.

Piosenka
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Pan Jezus wraca do Ojca

Przez 40 dni Pan Jezus przebywał wśród Apostołów. 
Umacniał ich wiarę, czynił cuda, uczył ich, jak mają swo-
im życiem świadczyć o Nim. Po 40 dniach w życiu Pana 
Jezusa miało miejsce kolejne ważne wydarzenie.

50

Pan Jezus wrócił do swojego Ojca w niebie.
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50
Zadanie

2.  Drugi rebus powie nam, na jakiej górze to wydarzenie miało 
miejsce.

GÓRA

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

1. Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jakie to wydarzenie:

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

Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Modlitwa



VIII
W życiu naśladujemy

Maryję i Jezusa



VIII
W życiu naśladujemy

Maryję i Jezusa
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Maj – miesiącem Matki Bożej

Maj jest szczególnie pięknym miesiącem w roku. Za-
kwitają wtedy najróżniejsze kwiaty. Kościół miesiąc ten 
w sposób szczególny poświęcił Matce Bożej. Przez cały 
miesiąc w kościołach i przy kapliczkach odbywają się na-
bożeństwa ku Jej czci, nazywane nabożeństwami majo-
wymi.

51

Zadanie

Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone.
Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Piosenka

Pokoloruj obrazek.
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51
Zadanie

2.  Zaznacz kolorową ramką miesiąc, który w szczególny sposób 
poświęcony jest Matce Bożej.

3.  Wpisz odpowiednią godzinę.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE W MOJEJ PARAFII 

ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE O GODZ. …………….....

STYCZEŃ                CZERWIEC          PAŹDZIERNIK               LIPIEC

          GRUDZIEŃ         SIERPIEŃ               LUTY          MARZEC

LISTOPAD              MAJ                KWIECIEŃ              WRZESIEŃ

1. Dorysuj kwiatki dla Matki Bożej, aby przyozdobić Jej kapliczkę.
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Maryja – Królową Polski

Matka Boża jest nazywana Królową Polski. Jej święto 
obchodzimy 3 MAJA. Obraz Matki Bożej Królowej Polski 
znajduje się na Jasnej Górze. Nazywając Maryję Królową 
wskazujemy, iż jest Ona bardzo ważną postacią i wzorem 
dla każdego z nas.

52

Jak szczęśliwa Polska cała, 
w niej Maryi kwitnie chwała, 
od Bałtyku po Tatr szczyty, 
kraj nasz płaszczem jej okryty.

Ref:
Matko Boska, Królowo Polska, 
o Pani nasza, Częstochowska.

Piosenka
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52
Zadanie

2. Ozdób sukienkę dla Matki Bożej.

1. Wpisz, jak nazywamy Maryję.
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Kochamy naszych rodziców

Nasi rodzice, mama i tato, bardzo nas kochają. Dali nam 
życie, dbają o nas, troszczą się i zawsze nam pomagają. My 
także powinniśmy okazywać im naszą miłość. Kochamy ich, 
kiedy modlimy się za nich, pomagamy im i czynimy to, co 
sprawia im radość, a unikamy tego, co ich zasmuca.

Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom (Ef 6, 1)

53

Pan Jezus także Mamę miał, kiedy w Nazarecie żył, 
Jezu mojej Mamie daj, dużo łask i dużo sił.
Pan Jezus Opiekuna miał, kiedy w Nazarecie żył, 
Jezu Tatusiowi daj, dużo łask i dużo sił.

Piosenka
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53
Zadanie

2. Dorysuj bukiet kwiatów dla swoich rodziców.

1. Odszyfruj ukryty wyraz i uzupełnij zdanie.
Nasze podziękowanie dla rodziców za dar życia to:

..........................................................................  za Nich.

O A I M D W L T
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Pan Jezus posyła nam 
Ducha Świętego

Zanim Pan Jezus odszedł do Domu Ojca, poprosił Swoich 
uczniów, aby pozostali w Jerozolimie. Czekali więc w Wie-
czerniku na wypełnienie się obietnicy, byli pełni bojaźni 
i lęku. W 50 dni po Zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał 
Apostołom Ducha św., który był dla nich Pocieszycielem.

Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwał-
townego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, 
i na każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2, 1–3)

54

Zadanie

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią (3x),
świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały (3x), 
świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Piosenka

Połącz kropki i pokoloruj języki ognia.
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54
Kim jest Duch Święty?

Duch Święty to trzecia Osoba Boska

Pytanie

Zadanie

1.  Popraw napis zieloną kredką.  
W Kościele uroczystość Zesłania Ducha Świętego nazywamy:

Z I E L O N E  Ś W I ĄT K I
2.  Duch Święty pomaga mi być dobrym dzieckiem. Dorysuj, w jaki 

inny sposób mogę uczynić coś dobrego.
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Duch Święty pomaga nam poznać 
Pana Jezusa przez Ewangelię

Każdego dnia możemy poznawać Pana Jezusa. Historię 
Jego życia opisuje nam Ewangelia. Ewangelia przypomina 
także słowa Pana Jezusa, ukazuje nam drogę do nieba 
i wzywa nas do życia zgodnego z wiarą. 

Oto słowo Pańskie – Chwała Tobie, Chryste.

55

Zadanie
Połącz kropki, odczytaj napis. Pokoloruj obrazek.
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55
Czym jest Ewangelia?

Ewangelia to Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie.

Pytanie

Zadanie

Przejdź przez labirynt prowadzący do Jezusa. Powiedz, co spo-
tykasz po drodze. Kogo słuchasz, by odnaleźć właściwą drogę?
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Pan Jezus kocha dzieci

W Ewangelii poznajemy historię, jak Pan Jezus chciał 
spotkać się z dziećmi. Dzieci czekały na spotkanie z Nim, 
jednak Jego pomocnicy nie pozwolili im do Niego podejść. 
Mówili im, że Pan Jezus nie ma czasu, aby zajmować się 
dziećmi. Jezus słysząc to, zwrócił się do nich: 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie prze-
szkadzajcie  im: do  takich bowiem należy królestwo 
Boże... (Łk 18, 16)

56

Zadanie
Pokoloruj obrazek.
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56
Zadanie

Uzupełnij treść modlitwy, w której podziękujesz Panu Jezusowi 
za Jego miłość.

Jestem mały jak palec,

jestem mały jak mrówka,

dziękuję Ci Jezu,

że przyjąłeś .............. 

do swego ...................

Sercem kocham Jezusa, 
sercem kocham Jezusa.
Zawsze będę Go kochać, 
bo On pierwszy pokochał mnie.

Piosenka
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Dziękujemy Panu Jezusowi 
za Jego miłość

Miesiąc czerwiec w Kościele jest w sposób szczególny 
poświęcony czci Sercu Pana Jezusa. Pan Jezus przyszedł 
na świat i z miłości do ludzi umarł na krzyżu. Wtedy też 
żołnierz włócznią przebił Mu Serce. 

Patrz, oto serce, które tak bardzo ukochało ludzi. 
(Z objawienia św. Małgorzaty)

57

Jezu cichy, serca pokornego,
Uczyń serce moje według Serca Twego.
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57
Zadanie

1.  Połącz kropki.

2.  W Kościele został wyznaczony miesiąc, w którym w sposób 
szczególny oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
Wpisz literki w odpowiednie kratki.

E C R C W Z I E
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Z Panem Jezusem 
idziemy w procesji

Pan Jezus jest obecny wśród nas w Najświętszym 
Sakramencie. Raz w roku, w sposób uroczysty, pragniemy 
wszystkim powiedzieć, że Pan Jezus jest naszym Panem. 
Święto to nazywamy Uroczystością Bożego Ciała. Kapłan 
wtedy wynosi Pana Jezusa w monstrancji z kościoła 
i wspólnie idziemy ulicami naszych miast i wsi, aby oddać 
Mu cześć i wyrazić naszą wdzięczność za to, że jest z nami.

58

Święty, Święty, Święty, 
Pan Bóg zastępów.
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58
Zadanie

1.  Jak nazywa się uroczystość, kiedy Pan Jezus niesiony w proce-
sji błogosławi nasze miasta i wioski? (Wpisz kolorowe literki)

BERODAŻOGE           CNOIAPALGŁRFO

…………………………………             …………………………………………

2. Jak można przygotować się na procesję Bożego Ciała. 
Połącz liniami.

Dziewczynki   dzwoneczki i chorągiewki

Chłopcy    koszyczek z płatkami kwiatów

3. Pokoloruj monstrancję
z Panem Jezusem 
w Najświętszym 
Sakramencie.
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Znamy już Pana Jezusa –
nasz największy Skarb
Przewędrujmy jeszcze raz drogą Pana Jezusa, od Niedzieli 
Palmowej aż  do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

59

Zadanie
Wskaż drogę, aby szybko dotrzeć do Pana Jezusa. 

Mam przyjaciela, który bardzo kocha, mnie kocha, mnie kocha.
Mam przyjaciela, który bardzo kocha, a imię Jego Jezus. 
Zawsze razem z Nim pracuję, 
z Nim raduję się i dla Niego pragnę żyć.

Piosenka
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59
Zadanie

Przypatrz się obrazkowi i przyklej właściwy napis.

Pan Jezus spotkał się z apo-
stołami w Wieczerniku na 
Ostatniej Wieczerzy. Pozostawił 
nam siebie pod postacią 

                          i

A było to w:

Wszyscy ludzie witali 
Pana Jezusa słowami:

A było to w:

Następnego dnia Pan Jezus 
z miłości do nas wziął krzyż 
i szedł 

aż na Górę Golgotę. Tam od-
dał życie za każdego z nas.

A było to w:
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Po trzech dniach Pan Jezus, 
tak jak wcześniej zapowie-
dział, Zmartwychwstał, a lu-
dzie zaczęli śpiewać radosne 
ALLELUJA.

Wydarzenie to przeżywa-
my w: 

Kiedy Pan Jezus umarł na 
krzyżu, Jego ciało złożono do 
grobu. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia odwiedzamy Boży Grób, 
aby tam się modlić. 

Pana Jezusa w Bożym Grobie 
odwiedzamy zawsze w:

Po 40 dniach Pan Jezus za-
brał apostołów wraz z Matką 
Bożą na Górę Oliwną. Musiał 
odejść do nieba, aby tam przy-
gotować nam miejsce. Święto 
to nazywamy:

59
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Wiemy też, że Pan Jezus nie zostawił nas samymi. Posłał nam 
Ducha Świętego, który opiekuje się nami i dodaje nam odwagi. 

Uroczystość tę nazywamy: 

Pokoloruj obrazek. 
Pan Jezus jest naszym największym skarbem, który ukryty 

w Najświętszym Sakramencie mieszka w tabernakulum i tam 
każdego dnia czeka na nas.

59
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W czasie wakacji pamiętamy
o Panu Bogu

60

Zadanie

Wakacje to prezent, który otrzymujemy od Pana 
Jezusa. Chce On, abyśmy spędzili go radośnie. On także 
w tym czasie będzie nam błogosławił. My powinniśmy 
okazać mu naszą wdzięczność za ten dar wypoczynku.

Pójdźcie  wy sami osobno na miejsce 
pustynne i wypocznijcie nieco! (Mk 6,31)

Pokoloruj obrazek.
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60
Zadanie

1.   W kratki wpisz pierwszą literkę nazwy, a uzyskasz dokoń-
czenie zdania.  
Czas wakacji to czas, który także powinniśmy spędzać 

……        ………………………………………

My, drogi Jezu, Ciebie kochamy, 
I za naukę dzięki składamy.
Błogosław, Jezu, na lata dalsze,
Jesteśmy Twoi – teraz i zawsze.

Modlitwa



Modlitwa Już potrafię
Znak krzyża str. 11
Modlitwa Pańska str. 14
Akt miłości str. 21
Aniele Boży str. 27
Pozdrowienie Anielskie str. 31
Wieczny odpoczynek str. 44
Niechaj będzie 
pochwalony... str 57
Chwała Ojcu... str. 95
Akt nadziei str. 100
Akt żalu str. 112
Akt wiary str. 123

Wiersze i piosenki zaczęrpnięto:

Katecheza 3: Nie boję się, gdy ciemno jest; piosenka Arki Noego 
http://arkanoego.pl

Katecheza 26: Modlitwa do św. Mikołaja; http://www.katedra.
kalisz.pl

Katecheza 36: J. Borowiczowa, M. Wiśniewska (red.), Modlitwy 
dla dzieci. Do naszego Ojca w niebie; Verbinum 1994, s. 30
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