
Wychwalamy Boga modlitwą i śpiewem.
I. POWITANIE 1. Przywitanie i modlitwa. Witam serdecznie wszystkie dzieci i zapraszam do 
modlitwy słowami powtarzanymi przez wszystkich: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na 
wieki wieków. Amen.
2.Wprowadzenie w temat – wychwalamy Boga – Jak możemy chwalić Boga? Dzieci mogą 
podawać różne pomysły – najczęściej będą one dotyczyły modlitwy.
Możemy wychwalać Boga słowem, czyli modlić się. Możemy także chwałę Bogu wyśpiewać – 
wtedy czynimy to za pomocą piosenek i to też będzie naszą modlitwą.
II. ZAPROSZENIE DO WYCHWALANIA BOGA.
1. Piosenka z gestami. 
https://www.youtube.com/watch?
v=jqhxFNBeriM&list=PLJ5sSim4ybKA5q2UcdkfimpzzRW4UecPL&index=1

https://www.youtube.com/watch?
v=JS_3bl41s1w&list=PLJ5sSim4ybKA5q2UcdkfimpzzRW4UecPL&index=2

https://www.youtube.com/watch?
v=Rm1A2Aiv7PE&list=PLJ5sSim4ybKA5q2UcdkfimpzzRW4UecPL&index=3

https://www.youtube.com/watch?
v=gpk5uPDGUdA&list=PLJ5sSim4ybKA5q2UcdkfimpzzRW4UecPL&index=4
2. Muzyka w kościele – rozmowa. Rodzic opowiada o muzyce w kościele. Będąc w kościele, na 
pewno słyszeliście śpiew i muzykę. Rodzic prezentuje dzieciom na ilustracji kościelne organy. To 
organy – instrument, w którym powietrze przepływa przez piszczałki i wydobywa z nich dźwięki. 
Na organach gra organista. Ten instrument pomaga nam w śpiewie.
– Jakie inne instrumenty widzieliście i słyszeliście w kościele? Bardzo ważne jest, by śpiewać w 
czasie Mszy św. razem ze wszystkimi. Święty Augustyn powiedział nawet, że ten, kto śpiewa, 
modli się podwójnie.
III. ODPOWIEDŹ POPRZEZ WYCHWALANIE BOGA GRANIEM I ŚPIEWANIEM
1. Piosenka dobra na wszystko.
https://www.youtube.com/watch?v=Edn9iimV81Q
IV. POŻEGNANIE 1. Modlitwa. Zapraszam dzieci do uwielbienia – wychwalania Boga modlitwą. 
Rodzic wypowiada wezwanie, a dzieci mówią: „Dziękujemy i chwalimy Cię”.
Rodzic.: Boże, dziękujemy Ci za nasze życie. Dz.: Dziękujemy i chwalimy Cię.
Rodzic.: Dziękujemy za piękny świat, który nas otacza.
Dziękujemy za nasze życie i zdrowie.
Dziękujemy za nasze rodziny.
Dziękujemy za nauczycieli i katechetów.
Dziękujemy za koleżanki i kolegów.
Dziękujemy za dzisiejszy dzień, który nam dałeś… Dz.: Dziękujemy i chwalimy Cię.
1. Dla rodziców
2. Rozważanie „Postawił też [Ezechiasz] lewitów w domu Pańskim z cymbałami, harfami i cytrami 
według polecenia Dawida i Gada, «Widzącego» królewskiego, oraz proroka Natana, rozkaz 
bowiem pochodził od Pana za pośrednictwem Jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami 
Dawida, a kapłani z trąbami. Wtedy rozkazał Ezechiasz złożyć na ołtarzu całopalną ofiarę, a skoro 
rozpoczęło się całopalenie, zaczęto śpiewać pieśń [ku czci] Pana przy wtórze trąb i instrumentów 
króla izraelskiego, Dawida. Całe zgromadzenie oddało pokłon, a pieśń rozbrzmiewała i trąby grały. 
Wszystko to trwało aż do końca ofiary całopalnej. Gdy zakończono całopalenia, król i wszyscy, 
którzy byli przy nim, upadli ze czcią na kolana i oddali pokłon”. (2 Krn 29,25-29)
3. Okruch mądrości „Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i 
wzburzenie myśli; uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi 
wrogów”. (św. Bazyli) 
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