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1. Pan Bóg mnie bardzo kocha
Przyjrzyj się obrazkom. Co jest nam potrzebne do życia? 

Powiedz, co jest dla ciebie najważniejsze. 
Wskaż na obrazkach, co można kupić albo zrobić samemu. 
Co otrzymujemy od innych? 
Czy wszystko, czego potrzebujemy do życia, da się narysować?

NIKT NIE MOŻE ŻYĆ BEZ INNYCH.
JEST KTOŚ, KTO KOCHA NAS NAJBARDZIEJ.

On daje nam przyrodę, kochających rodziców, przyjaciół, pozwala 
nam tworzyć różne rzeczy. Daje to wszystko, chociaż Go nie widzimy.

TO PAN BÓG.
JESTEŚMY JEGO DZIEĆMI.

Tęsknota
Mama, jak zwykle rano, odprowadzała Radka do zerówki. I, jak zwykle, towarzyszyła 
im dwuletnia siostra Radka, Ola.

– Mamo, a co ona tak ciągle zadziera głowę? – zapytał Radek, kiedy Ola kolejny raz zer-
knęła z wózka w górę, na mamę.

– Chce mnie zobaczyć. Sprawdza, czy tu jestem i pcham wózek – zaśmiała się mama.
– To dziwaczne – stęknął Radek. – Przecież wiadomo, że to ty.
– Jest mała. Kiedy czegoś nie widzi, czasem myśli, że tego nie ma. Ale nauczy się…
– Ja tam nawet, jak jestem w szkole, to wiem, że w końcu po mnie przyjdziesz – powie-

dział Radek i machnął ręką. – Nawet jak trochę tęsknię… – dodał po chwili.
– No pewnie, synku! Przecież cię kocham! I dzięki temu w pewien sposób cały czas przy 

tobie jestem! Chociaż też tęsknię – zapewniła Radka mama.
– Ja też cię kocham, mamo!… A można powiedzieć, że miłość to taki niewidzialny klej?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! PAN BÓG CIĘ KOCHA I TĘSKNI ZA TOBĄ! 
ZAWSZE JEST PRZY TOBIE!

Modlitwa
Panie Boże! 
Dajesz mi bogactwa całego świata!
W każdym człowieku mam siostrę lub brata!
Kochasz mnie! Czekasz na każde spotkanie.
I wiem, że zawsze tęsknisz za mną, Panie!

?
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Na poprzedniej stronie: 
• Otocz pętlą obrazki, które przedstawiają miłość i przyjaźń.
• Przed modlitwą w miejsce kropek wpisz swoje imię i poproś, by ktoś 

starszy przeczytał ci całe zdanie. 

Wklej brakujące puzzle (naklejki N-1). Opowiedz, co widzisz na obrazku.

Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i zawsze jest przy nas.
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Czy potrafisz nazwać te zwierzęta? A może umiesz coś o nich powiedzieć? Gdzie żyją? Co jedzą? Co lubią robić?

Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, przyprowadził do niego wszystkie stwo-
rzenia, aby człowiek je poznał i nazwał. I tak człowiek dał nazwy wszelkiemu 

bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu (Rdz 2, 19a. 20a).

To, że umiesz je nazwać, jest zasługą twojego rozumu, a także wyobraźni. 
Dzięki nim możesz myśleć, kojarzyć i zapamiętywać.
Nasz rozum jest darem od Pana Boga! 
Bóg chce, abyśmy dzięki niemu poznawali i badali świat.

Opowiadanie biblijne: Nazywanie to poważna sprawa

6. Poznaję świat

Kogo widzisz na obrazku?

PAMIĘTAJMY, ŻE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA ŚWIAT, KTÓRY POZNAJEMY!

Modlitwa
Panie Boże, dziękuję Ci za mój rozum i wyobraźnię! 
Dziękuję, że mogę poznawać świat! 

?

?
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Połącz ze sobą zwierzęta jednego gatunku – samca i samicę z małymi. Czy wiesz, jak się nazywają? Jeśli ich nie 
znasz, zapytaj kogoś starszego. 

Przyjrzyj się obrazkom i wybierz (naklejki N-5) to, co potrzebne jest zwierzętom. Jak można się o nie troszczyć? 

Narysuj na kartce z bloku swoją ulubioną zabawkę. Jak ją nazwiesz?
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7. Ślady Pana Boga i człowieka na ziemi

?

?

Co widzisz na obrazku? Czyje to dzieło?

Czyje to ślady?

Uzupełnij obraz naklejkami (N-6), na których widać dzieła człowieka. 
Czyim dziełem są morza i góry? Czyim dziełem są domy i mosty?
Co jeszcze stworzył Pan Bóg? Co jeszcze człowiek potrafi zrobić?

To też są ślady! Po tych śladach poznajemy czyjeś działanie: ktoś namalował obraz, skonstruował samo-
lot, wybudował dom. Niektóre ślady ukazują działanie Boga, który stworzył niebo i ziemię. Ale spójrzcie 
na sad: człowiek sadzi jabłonie, a kto sprawia, że one rosną i dają owoce? 
Tak! Niektóre ślady są śladami Boga i człowieka.

Modlitwa 
Uwielbiam Cię, Boże! Wychwalam Cię, Boże!
Dzięki Twej dobroci człowiek wszystko może!
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Na rysunkach zaznacz kolorami:

ślady Pana Boga ślady człowieka wspólne ślady Pana Boga i człowieka

Nic nie możemy zrobić bez pomocy Pana Boga. Ale On też nie 
chce działać sam i zaprasza nas do wspólnej pracy. Dziękujmy Mu 
za to i uwielbiajmy Go naszą pracą i wszystkim, co tworzymy!
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Gdy tato był mały
Asia bardzo lubiła słuchać, jak babcia opowiada historie z życia swo-
jego syna, czyli taty Asi. O tym, jakim był słodkim bobasem i jak 

kiedyś ugryzł kawałek cebuli i bardzo płakał, a ona go przytulała. O tym, 
jak sześcioletni tato wdrapał się na drzewo, by uratować kotka. Kotek 
po chwili sam zszedł, a tata… utknął na drzewie. W końcu zdjął go 
stamtąd dziadek. I o tym, jak rodzice się pobrali i był taki cudowny 
ślub… Ta historia była według Asi najpiękniejsza.

Pewnego dnia, kiedy tata, naprawiając babci kran, usłyszał po raz 
kolejny opowieść o kotku i drzewie, jęknął:

– Mamo, po co ty opowiadasz Asi w kółko te same historie?
Na to sama Asia zawołała prędko:
– Tato! To są najlepsze historie świata! Zamiast tak mówić, też posłu-

chaj! Mnie się to nigdy nie znudzi!

10. Z Maryją poznajemy Jezusa
Różaniec

Czy lubisz słuchać rodzinnych historii? Kto w nich najczęściej występuje? 

Chyba wszyscy lubią słuchać rodzinnych historii. A mama szczególnie lubi opowiadać o życiu swojego 
dziecka. Zna prawie każdy jego szczegół!

Tak samo jest w przypadku Pana Jezusa. Najwięcej mogłaby nam o Nim opowiedzieć Matka Boża! 

Oto jedna z opowieści o Panu Jezusie. W Piśmie Świętym jest ich oczywiście dużo więcej! Możesz je 
odkrywać i poznawać, modląc się z Maryją. To tak, jakby Ona opowiadała ci o życiu Pana Jezusa! Maryja 
odkrywa przed tobą TAJEMNICE z życia swojego Syna.

Ta szczególna modlitwa nazywa się RÓŻANIEC, bo jest jak piękny bukiet róż. 
Modlimy się na różańcu, przesuwając w palcach małe kuleczki, czyli paciorki, połączone ze sobą i mó-

wiąc Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu.

?
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Dorysuj w wyznaczonym miejscu dziesięć paciorków różańca. Jaką modlitwę odmawiamy 
na każdym z nich?

Modlitwa 
Zmów jedną tajemnicę różańca. Możesz poprosić o wspólną modlitwę kogoś z bliskich.

Oto kilka tajemnic różańca. Znajdź odpowiednie naklejki (N-7) i doklej w odpowiednich 
miejscach postać Maryi. 

Tajemnica radosna. 
Narodzenie Pana Jezusa 

Tajemnica Światła. 
Wezwanie do nawrócenia 

i głoszenie królestwa Bożego

Tajemnica bolesna. 
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnica chwalebna. 
Zesłanie Ducha Świętego
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18. Posłaniec Boży u Maryi
Zwiastowanie

Pan Bóg bardzo chce być blisko ludzi. On wie, że w naszym życiu zdarzają się trudności, których sami 
nie umiemy pokonać. Dlatego przyszedł na ziemię. Najpierw jednak zaprosił Maryję, by została Matką 
Syna Bożego. 

Opowiadanie biblijne: Zwiastowanie

Maryja kochała Pana Boga ponad wszystko. Oddała Mu całe swoje życie. W ten sposób 
stała się najszczęśliwszą z ludzi. Zgodziła się, by w Jej ciele rozwijał się maleńki Jezus, 
prawdziwy Człowiek i prawdziwy Bóg.

Znakiem Maryi jest biała lilia, bo Jej serce jest tak jasne i czyste jak płatki tego kwiatu.

Modlitwa
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.
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Narysuj lilie po kropkach. Co oznacza biały kolor płatków? O kim nam przypomina? 

O co mogą pytać dorośli na ilustracjach?

Pan Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna, a Ona się zgodziła. Powiedziała: „Tak”. Czy ty też 
potrafisz mówić TAK w różnych sytuacjach? 

Przyklej słowo TAK (naklejki N-12) nad każdym dzieckiem na obrazkach. 

?

?
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45. Bóg dał mi Anioła Stróża 
Do każdego człowieka Pan Bóg posyła Anioła Stróża.

Anioł Stróż dba o ciebie od urodzenia: chroni przed krzywdą, dodaje odwagi i pomaga unikać zła. To twój 
przyjaciel w drodze do Boga.

Wytnij części obrazka nr 12, ułóż z nich ilustrację według wzoru obok i wklej do prostokąta. 

W każdej chwili możesz rozmawiać z Aniołem Stróżem w modlitwie: 
prosić go o pomoc i dziękować za opiekę. 

Modlitwa
Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój!
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego!
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Anioł Stróż podpowiada nam także dobre myśli i pragnienia, by kochać Boga i okazywać miłość ludziom. 
Znajdź różnice między obrazkami, które są obok siebie. Na których ilustracjach dzieci posłuchały 
Anioła Stróża i są bezpieczne? Przyklej w rogu tych obrazków skrzydła anielskie (naklejki N-24).


