
CODZIENNA ROZMOWA Z BOGIEM.

I.WPROWADZENIE. 1. Powitanie. Witam Was serdecznie rozpoczynamy katechezę znakiem 
krzyża.

– O czym opowiadają dziewczynki?
– O czym rozmawiają chłopcy?
– Z kim lubicie rozmawiać?

AKTYWIZACJA 1. Rozmowa. Jak zauważyliśmy, ludzie ze sobą rozmawiają. Dzięki temu mogą 
przekazać wiele informacji, mogą o coś poprosić lub za coś podziękować. Mogą też przeprosić za 
złe zachowanie. Każdego dnia rozmawiamy z wieloma osobami. Najczęściej rozmawiamy z 
osobami, z którymi mieszkamy, które kochamy lub które są naszymi przyjaciółmi.
Opowiadanie. Posłuchajmy opowiadania Kasi. Rodzic czyta opowiadanie.

Wyczekiwana rozmowa. Podczas śniadania tata przypomniał nam, że dziś jak co miesiąc powinna 
zadzwonić ciocia Emilka z Niemiec. Cały dzień czekałam na ten telefon. Zastanawiałam się, co jej 
powiem. Ciocia zawsze interesuje się tym, co nowego wydarzyło się w naszej rodzinie. Wieczorem 
zadzwonił wreszcie telefon, podniosłam słuchawkę, powiedziałam „słucham” i usłyszałam miły 
głos cioci. Opowiedziałam jej o moim nowym koledze Marku i naszej wspólnej wyprawie nad 
rzekę. Chciałam mówić dalej, ale reszta rodziny także czekała na chwilę rozmowy z ciocią. Do 
telefonu podeszła nawet mała Ola. Bardzo lubię, kiedy ciocia do nas telefonuje.

Pytania do opowiadania

Dlaczego ciocia dzwoni do rodziny Kasi?

O czym opowiedziała Kasia cioci Emilii?

Dlaczego Kasia lubi rozmawiać z ciocią?

Rozmowa na temat modlitwy rodzic pyta: – O czym rozmawiamy z naszymi rodzicami? Rodzice 
bardzo chętnie nas słuchają, ponieważ nas kochają. Dobry Bóg też nas kocha i czeka na słowa, 
które wypowiadamy do Niego. Rozmowę z Bogiem nazywamy modlitwą. Bóg cieszy się, gdy 
rozmawiamy z Nim tak, jak dziś podczas katechezy. Kto kocha Boga, chce z Nim rozmawiać 
każdego dnia. Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Bóg Ojciec cieszy 
się, gdy Jego dzieci zwracają się do Niego jak do taty. Na pewno jesteście ciekawi, skąd o tym 
dorośli wiedzą. Sam Jezus nam o tym powiedział.
Czytanie Pisma Świętego. Rodzic przeczyta z Pisma Świętego krótkiego tekstu Łk 11,1-4: „Gdy 
Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: 
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się 
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego 
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 
przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.

Kto poprosił Jezusa o nauczenie modlitwy?

Jakiej modlitwy nauczył Jezus swoich uczniów?

Wyjaśnienie modlitwy „Ojcze nasz”. Rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie modlitwy. Dobry Bóg jest 
Ojcem wszystkich ludzi. Podobnie jak rozmawiamy z naszymi rodzicami, możemy rozmawiać z 
naszym Ojcem w niebie. Mówimy do dobrego Boga:



1. Boże – „Ojcze nasz, który jesteś w niebie” – Niebo to mieszkanie dobrego Boga. Niebo jest też w
naszych sercach, ponieważ Bóg w nich mieszka. Dzięki temu możemy być radośni i szczęśliwi. 
Możemy rozmawiać z naszym najlepszym Ojcem i czynić dużo dobra.
2. „Święć się imię Twoje” – Cieszymy się, że wiemy, jak się zwracać do dobrego Boga. Mówimy: 
„kochany Boże” albo „najlepszy Ojcze”, gdy tylko chcemy Mu coś powiedzieć. W ten sposób z 
Bogiem możemy rozmawiać o wszystkim.
3. „Przyjdź królestwo Twoje” – Bóg jest Królem całego świata. Chce, aby w Jego królestwie 
wszyscy się kochali i byli dobrzy, tak jak On jest dobry. Dla nas jest to czasem bardzo trudne, 
dlatego prosimy dobrego Boga o pomoc.
4. „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi” – Dobry Bóg pomaga nam w wypełnianiu Jego 
woli, ale my sami też musimy się o to starać. Nie możemy się zniechęcać i rezygnować z wysiłku, 
jeśli coś nam się nie udaje.
5. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” – Dobry Bóg troszczy się o nas. Dba o 
wszystkie nasze potrzeby, także o to, byśmy mieli co jeść. Możemy śmiało kierować do Niego 
nasze prośby.
6. „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – Bóg, nasz najlepszy 
Ojciec, cieszy się, gdy przyznajemy się do naszych przewinień. On wtedy je nam przebacza. Chce 
też, żebyśmy podobnie jak On wybaczali tym, którzy zrobili nam coś złego.
7. „I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” – Dobry Bóg jest zawsze blisko i 
opiekuje się nami, dlatego również wtedy, gdy zagraża nam zło, powinniśmy pamiętać o modlitwie.

III. ZAKOŃCZENIE Dziecko rysuje obrazek jak modli się w domu.

Modlitwa. Teraz w ciszy powiemy Bogu, że zawsze rano będziemy Mu dziękować za nowy dzień i 
prosić, żeby był z nami przez cały czas. Natomiast wieczorem podziękujemy za to, co nam dał. 
Rodzic zachęca, żeby dzieci wraz z nim wypowiedziały głośno modlitwę „Ojcze nasz”. Żegnam się 
z Wami i zachęcam na kolejne spotkanie.


