
ZNAKI RELIGIJNE W RODZINIE.
Proszę przed rozpoczęciem zajęcia, ukryć w pokoju, mieszkaniu kilka przedmiotów, które są nam 
pomocne w życiu religijnym. np: śpiewnik i modlitewnik, różaniec, obrazki religijne czy figura 
osoby świętej. Rodzic prosi, aby dziecko uczyniły uważnie znak krzyża.
Dzisiaj poszukamy śladów dobrego Boga w naszym domu. Zabawa w detektywów. Proszę przed 
rozpoczęciem zajęcia, proszę ukryć w pokoju, mieszkaniu kilka przedmiotów, które są nam 
pomocne w życiu religijnym. Np: śpiewnik i modlitewnik, różaniec, obrazki religijne czy figura 
osoby świętej. Teraz zapraszam dzieci do zabawy w detektywów, aby odszukać to, co jest ukryte. 
Odnalezione przedmioty będziemy odkładać na stolik. Dzieci odnajdują śpiewnik i modlitewnik, 
różaniec, obraz religijny i figurkę. Jeśli mają problem ze znalezieniem jakiegoś przedmiotu, rodzic 
może im pomagać, mówiąc „ciepło”, gdy są w jego pobliżu, lub „zimno”, gdy szukają w 
niewłaściwym miejscu.
Omówienie znaków religijnych. Rodzic prezentuje dzieciom przyniesione na stół przedmioty i 
omawia je:
1) Krzyż – to bardzo ważny znak Bożej miłości do nas. Przypomina nam o tym, że dobry Jezus 
umarł na krzyżu, aby otworzyć nam drogę do nieba./ucałować, przed powieszeniem odkurzyć/
2) Obraz religijny – może przedstawiać Jezusa, Maryję, osobę świętą lub anioła stróża. Tak jak 
zdjęcie przypomina nam o tych, których kochamy, tak samo obraz religijny przypomina nam o 
Bogu. /pomodlić się za wstawiennictwem św., coś o nim przeczytać, od kogo ten przedmiot mamy .
Może jest to pamiątka religijna.
3) Pismo Święte – o tej księdze powiemy więcej na kolejnym naszym spotkaniu. To księga 
wyjątkowa, najważniejsza z wszystkich książek. Przeczytajmy fragment.
4) Śpiewnik religijny – gdy śpiewamy pieśni i piosenki religijne, to chwalimy dobrego Boga i lepiej
Go poznajemy. W śpiewniku religijnym zapisane są słowa i melodia wielu pieśni i piosenek, które 
możemy śpiewać podczas rodzinnych spotkań i w kościele. Zaśpiewajmy pieśni.

Materiał na środę
5) Modlitewnik – w tej małej książce jest wiele pięknych i mądrych modlitw. Wy także otrzymacie 
kiedyś własne modlitewnik, zróbmy domowe nabożeństwo maryjne.

6) Różaniec – kiedy dotykamy koralików różańca, modlimy się i przypominamy życie Maryi i 
Jezusa. Odmówmy różaniec. Narysuj różaniec
7) Figura religijna – (np. figura Matki Bożej) figura, którą widzimy, przedstawia Maryję, dzięki niej
możemy zobaczyć, jaka była piękna. Pod taką figurą w naszych domach możemy ustawić 
codziennie bukiet kwiatów lub przystroić ją własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
8) Świeca – ten przedmiot wszyscy znamy doskonale. To świeca. – Gdzie spotykamy świecę? 
Świece przypominają nam Jezusa i pomagają w modlitwie. Szanujemy wszystkie znaki religijne, 
ponieważ pomagają nam bardziej kochać Boga.
Modlitwa. Proszę odmówić modlitwę „Ojcze Nasz”.


