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1 Skarby jesieni
Naklejka: 
kasztan

Jesienią las jest ozdobiony jak zamek królewski. Drze-
wa mają kolorowe sukienki – zielone, czerwone i złote. 
A z opadłych liści układają się na ziemi wzorzyste dywany. 
Chłodny wiatr, jak grzebień, czesze trawy na łące i koro-
ny drzew. I rozpina na gałązkach nitki babiego lata.

Bóg podarował drzewom owoce: pachnące jabłka 
i słodkie gruszki, które zbieramy do koszyków na kom-
poty i dżemy. Spadają kasztany, żołędzie i orzechy, a wie-
wiórki i myszki zanoszą je do swoich dziupli i norek, żeby 
mieć co jeść zimą. Dziki chrupią orzechy bukowe. Ptaki 
dzióbią jarzębinowe i kalinowe kuleczki. I cały las pach-
nie grzybami. A najsmaczniejsze są borowiki i rydze.

Jesienią często pada deszcz. To Bóg podarował ziemi 
deszcz, by ją podlewał, by poił drzewa i mył ich gałęzie.

Jesień jest piękna!
Jesień z liści ma sukienkę.
Jesień ma korale piękne.
W suchych liściach mieszka jeż.
Kto to stworzył, czy już wiesz?

Bóg stworzył jesień
i wszystkie jej skarby 

podarował ludziom i zwierzętom.

Modlitwa dziecka 
dziękujemy ci, Panie Boże, za jesień!

Rozmawiamy z dzieckiem o innych darach jesiennych: owocach i warzywach. Dziecko na końcowe pytanie wierszyka odpowiada: Pan Bóg.



�Dziecko dowolnie ozdabia rysunek jesieni.
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11 Oczekiwanie – Adwent
Naklejka: 
chmurka

Kubuś usiadł przy oknie. Podparł na rękach brodę i pa-
trzył. Śnieg padał od samego rana, więc całe podwórko 
przykrywała biała, puchowa kołdra. Niebo było jeszcze 
błękitne, chociaż zbliżał się wieczór.

— Co tam robisz, Kubusiu? – zapytała nagle mała, 
biała chmurka.

— Patrzę sobie – odpowiedział chłopiec.
— Zostań tu, Kubusiu, jeszcze chwilę, a zobaczysz coś 

niezwykłego, co się tutaj za oknem wkrótce wydarzy.
I Kubuś czekał. Ale szybko się znudził czekaniem. 

I chciał już iść do zabawek. Wtedy chmurka zawołała:
— Poczekaj jeszcze.
Kubuś czekał i czekał, ale znów się znudził i chciał już 

odejść od okna.
— Poczekaj, Kubusiu! – zatrzymała go chmurka.
Kubuś czekał i patrzył przez okno, jednak znów się 

zniecierpliwił. Gdy chciał już sobie iść, mała chmurka 
poprosiła:

— Poczekaj jeszcze.
Kubuś czekał. I myślał o tym, co ma się wydarzyć. Aż 

tu nagle słońce zmieniło kolor na pomarańczowy, a po-
tem na czerwony. I zaczęło się opuszczać coraz niżej i ni-
żej. A gdy tak schodziło powoli z nieba, wszystko wkoło 
zaczęło zmieniać kolory. Chmury zrobiły się różowe, 
czubki drzew fioletowe, śnieg przefarbował się na niebie-
sko, a furtka do ogrodu na seledynowo.

— Ale pięknie! – zawołał Kubuś.
— To słońce zachodzi – powiedziała chmurka – wi-

dzisz, Kubusiu, warto było czekać!

Czekamy, bo za cztery niedziele 
wydarzy się Boże Narodzenie.

Będziemy się cieszyć Panem Jezusem 
i śpiewać kolędy.

Modlitwa dziecka
Ja też cierpliwie czekam na Boże Narodzenie. 
Nie tylko na choinkę i prezenty.
czekam na Pana Jezusa,
który dla nas się narodził.
Przyjdź, Panie Jezu!

Przed czytaniem opowiadania pytamy dziecko, na co czeka, aby wprowadzić w temat czekania jako takiego.



2�Wyjaśniamy dziecku, co przedstawia rysunek pod opowiadaniem (żłóbek, w którym pojawi się Dzieciątko Jezus). Dziecko ozdabia go w dowolny 
sposób.
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21 Niedziela Palmowa
Naklejka: 

palma

Pan Jezus udał się do miasta, które nazywało się Jerozo-
lima. Jechał na szarym osiołku. Osiołek z długimi uszami 
był już trochę zmęczony, ale nie narzekał. Przeczuwał, że 
dla jego Pana podróż do Jerozolimy jest bardzo ważna.

Nadjeżdżającego Jezusa pierwsze zobaczyły dzieci, bo 
dzieci są bardzo uważne i zawsze wszystko wypatrzą. Gdy 
tylko dzieci spostrzegły Jezusa, zaczęły wołać:

— Pan Jezus jedzie, Pan Jezus jedzie! Przywitajmy Go!
A ponieważ Jezus był jeszcze daleko, dzieci zrywały 

palmowe gałązki i machały nimi wysoko nad głowami, 
żeby Jezus je zauważył. Wołały przy tym:

— Święty, Święty, Święty Pan, Bóg zastępów!
I rzeczywiście, Jezus już z daleka ujrzał zielone gałązki 

i zobaczył dzieci, które Go witały. I ucieszył się, bo bar-
dzo kochał dzieci i chciał je spotkać.

Gdy tylko Jezus wjechał do miasta, zaraz dzieci przy-
biegły do Niego. Obstąpiły Pana Jezusa i zaczęły o wszyst-
ko pytać, opowiadać Mu różne rzeczy, głaskać po uszach 
osiołka. A w dłoniach ciągle trzymały powitalne palmy.

A Pan Jezus był szczęśliwy, że są przy Nim Jego mali 
przyjaciele.

Pan Jezus kocha dzieci. 
Dzieci to mali przyjaciele Pana Jezusa.
Pan Jezus zawsze ma dla dzieci czas. 

Słucha ich opowieści.
Dla Pana Jezusa jest bardzo ważne, 

co myślą i czują dzieci.

Modlitwa dziecka
witamy cię, Panie Jezu!

Można przygotować z dzieckiem prostą palmę na Niedzielę Palmową. 
Na rysunku dziecko może ozdobić palmę według własnego pomysłu, np. kwiatkami wyciętymi z kolorowego papieru i przyklejonymi na obrazku.



��Dziecko poznaje wezwanie: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg zastępów.
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30 Róże
Naklejka: 
stokrotka

W ogrodzie rosły piękne róże. Czerwone i żółte, kre-
mowe, które pięły się po płocie, różowe, a także białe jak 
puszysty śnieg. Wszystkie były urocze. W ogrodzie róża-
nym pachniało słodko i wspaniale, ale mimo to żadne 
dziecko nie lubiło go odwiedzać. Było tam nieprzyjem-
nie, ponieważ róże nie lubiły się nawzajem. Nie mówiły 
do siebie „Dzień dobry” ani „Dobranoc”. W ogóle się do 
siebie nie odzywały. Stały nadęte i naburmuszone. I nawet 
nie pomagały sobie, gdy któraś potrzebowała pomocy, bo 
zaplątał się jej w kolcach liść albo kłuły ją pokrzywy.

Ale pewnego dnia, po obfitym deszczu, z trawy wychy-
liła swoją małą główkę stokrotka. Rozejrzała się wokoło 
i uśmiechnęła się radośnie. Świat był taki piękny! Niebo 
jaśniało, ptaki śpiewały, kwitły róże i zieleniła się trawa, 
a wokół małej stokrotki biegało mnóstwo mrówek.

— Dzień dobry Różo! – zawołała stokrotka do czer-
wonej róży, która rosła obok. – Czy mogę coś dla ciebie 
zrobić?

— Ty? – zdziwiła się piękna róża – Co takie maleń-
stwo może dla mnie zrobić? – powiedziała wyniośle i od-
wróciła głowę.

— Mogę zaśpiewać – odparła stokrotka. I zaśpiewała 
piosenkę o wesołych wróbelkach.

Wesołe wróbelki
Dzióbały wafelki
Ćwierkając sobie tak:
Samemu jest smutno
A razem wesoło
Choć szybciej okruszków brak

Róża, chociaż chciała być nadęta, rozpromieniła się. 
Zrobiło jej się tak miło, że poczęstowała kroplami rosy 
stokrotkę i żółte róże, które rosły w sąsiedztwie. A żół-
te róże, chociaż dotąd z nikim nie lubiły rozmawiać, 
podziękowały i zapytały kremowej pnącej sąsiadki, czy 
nie chciałaby od nich kilku żółtych płatków. Kremowa 
róża zdziwiła się ich życzliwością, z chęcią wzięła płatki 
i uśmiechnęła się bardzo ciepło, mimo że nigdy dotąd do 
nikogo się nie uśmiechała.

Dzięki małej stokrotce róże zaprzyjaźniły się ze sobą. 
I teraz ogród różany chętnie odwiedzają dzieci.

Nawet mały, malusieńki, 
może większym od siebie 

dawać wielki skarb:
radość i dobro.

Może kochać tak mocno, 
jak uczył Pan Jezus.

Modlitwa dziecka
dziękuję ci, kochany Panie Jezu!
ty sprawiasz, że nawet najmniejsze dobro  
może przemienić czyjeś serce. 

Wskazujemy dziecku postać Pana Jezusa, który kocha wszystkich i naucza.



�3Dziecko wskazuje na ilustracjach to, co małe i to, co duże (różę i stokrotkę).
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