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„W imię Ojca i Syna misja się zaczyna”



TO JEST WAŻNE…

- Koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa
- Psychomotoryka, motoryka duża, motoryka mała
- SI – ćwiczenia integracji sensorycznej
- Poczucie ciała – kontrola głowy, kręgosłupa, pozycji pionowej / lateralizacja
- Ćwiczenia logopedyczne
- Rozwój emocjonalny

- Trzeba wiedzieć, co się chce przekazać i znać zaburzenia / dysfunkcje uczniów. 
- Zasada izolowania trudności - jedna rzecz na jeden raz – jak mówisz to mówisz, jak 

pokazujesz to pokazujesz, itp.
- Zawsze twarzą do dzieci, na poziomie dzieci, między dziećmi. 
- Zdania krótkie. Pojedyncze. Logiczne. 
- Im młodsze dzieci (lub z większymi problemami) tym mniej szczegółów.
- Przekaz musi być zawsze pozytywny.

TO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ:



W imię Ojca i Syna 
misja się zaczyna!



CELE KATECHETYCZNE:

(wymagania ogólne)

– ukazanie prawdy o tym, czym jest dla chrześcijanina Znak Krzyża;

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za misje i misjonarzy.

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

– nauczenie prawidłowego wykonania Znaku Krzyża;

– kształtowanie postaw wykonywania Znaku Krzyża w różnych okolicznościach życia; 

– uwrażliwienie na potrzeby dzieci w krajach misyjnych i misjonarzy;

– nauczenie daty Tygodnia Misyjnego i zachęcenie do modlitwy za misjonarzy w tym czasie.

ZADANIE NAUCZYCIELA RELIGII:

– nauczenie dziecka Znaku Krzyża oraz uświadomienie, że jest to modlitwa, a wykonywanie go jest świadectwem wiary w Chrystusa;

– uwrażliwienie na sytuację misjonarzy i dzieci w krajach misyjnych, zachęcenie do modlitwy za nich, szczególnie w Tygodniu Misyjnym.

TREŚCI – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

– samodzielnie potrafi wykonać Znak Krzyża;

– wymienia sytuacje z życia, w których chrześcijanin wykonuje Znak Krzyża; 

– wyjaśnia, kim jest misjonarz;

– podaje datę Niedzieli Misyjnej i/ lub Tygodnia Misyjnego.



Różne znaki kojarzą nam się z różnymi rzeczami. Czasem o 
czymś przypominają. Spójrzcie na rysunki. Z czym się wam 
kojarzą? Co nam przychodzi do głowy, kiedy je widzimy?

Pokazujemy dzieciom rysunki budzenia się, jedzenia, 
podróży, kościoła, zasypiania. Są one tak przygotowane jak 
elementy układanki, żeby pod koniec lekcji powstał z nich 
krzyż. Teraz jednak pokazujemy je niezależnie do siebie. Tak 
prowadzimy rozmowę, żeby pojawiły się gesty poniższych 
czynności. Naśladujemy poszczególne sytuacje:

– budzenie się – przeciągamy się, przecieramy oczy, 
wstajemy z dywanu itp.;

– jedzenie – wykonujemy gest jedzenia, klepiemy się po 
brzuchu, oblizujemy się itp.;

– podróż – symulujemy prowadzenie samochodu, jazdę na 
rowerze, oglądanie krajobrazów przez okno w pociągu itp.;

– kościół – składamy ręce, pokazujemy gest uwielbienia itp. 
Jeśli już w tym miejscu pojawi się Znak Krzyża, w dalszej 
części lekcji do tego nawiązujemy, jednak staramy się go 
tutaj uniknąć;

– zasypianie – symulujemy mycie zębów, szykowanie łóżka, 
ziewanie, zasypianie, chrapanie itp.



a) Pokazujemy dzieciom krzyż ścienny, jego 
zdjęcie lub obraz. Przygotowujemy też 
rysunki z załącznika nr 2, którymi 
ilustrujemy dalszą część wypowiedzi, 
układając ilustracje obok krzyża. 

A co to jest? Z kim wam się kojarzy? Kto tu 
jest? 

Świetnie! Krzyż to znak Pana Jezusa. 
Przypomina nam, że Pan Jezus tak bardzo nas 
kocha, że z tej miłości oddał za nas życie, 
żebyśmy mogli pójść do nieba. Przypomina 
nam też, że śmierć Pana Jezusa to nie był 
koniec. Pan Jezus zwyciężył zło i śmierć. 
Zmartwychwstał i żyje do dzisiaj. 



b) Znak Krzyża to również piękna modlitwa 
do Pana Boga w trzech osobach: do Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Czy znacie już tę 
modlitwę? Czy umiecie zrobić Znak Krzyża? 
Pokażcie nam. Jeśli nie umiecie, nauczę was 
dzisiaj tej modlitwy.

Uczymy dzieci Znaku Krzyża, najpierw 
wykonując go bez słów, a gdy już dzieci 
nauczą się samego gestu, uczymy również 
słów.

c) Wiecie, że istnieje nawet piosenka o tej 
modlitwie, którą jest Znak Krzyża?

Uczymy dzieci (lub śpiewamy z 
pokazywaniem, gdy już jest to znane): „W 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, tak 
można najprościej modlić się do niego. Do 
Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i niebo 
pokazać swoim dzieciom chce”. 



d) Wyobraźcie sobie, że są dzieci na świecie, 
które jeszcze nigdy nie słyszały o tym, że Pan 
Jezus je kocha, że oddał za nie życie, że 
zmartwychwstał. Nie potrafią się modlić. Nie 
potrafią zrobić Znaku Krzyża. Mieszkają 
daleko, gdzie brakuje księży, sióstr 
zakonnych, nauczycieli religii. Gdzie ich 
rodzice i dziadkowie też nie znają Pana 
Jezusa, bo nie miał im kto o Nim powiedzieć.

Pokazujemy dzieciom zdjęcia z załącznika nr 
3. Układamy je na mapie świata lub 
przyklejamy do globusa. Pokazujemy 
dzieciom, gdzie leży Polska, gdzie Europa. 
Pokazujemy, jak daleko są inne kontynenty. 

AMERYKA

AFRYKA

OCEANIA

AZJA



e) Na szczęście są takie osoby, które 
wyjeżdżają do tych dalekich krajów. 
Pomagają dzieciom tam mieszkającym. Uczą 
je modlić się, mówią o Panu Jezusie. 
Nazywamy ich MISJONARZAMI.

Pokazujemy dzieciom zdjęcia misjonarzy z 
załącznika nr 4. Rozmawiamy z dziećmi, co 
robi misjonarz na zdjęciu. Przysłaniamy 
kolejnymi zdjęciami poprzednie fotografie.

MISJONARZE



f) Jak wam się wydaje, czy łatwo jest 
misjonarzom wyjeżdżać do dalekich krajów? 
Zostawić swoje rodziny, uczyć się nowego 
języka, poznawać nową kulturę?

Tak! Macie rację, to wcale nie jest łatwe. 
Dlatego misjonarze bardzo potrzebują naszej 
pomocy. Najbardziej możemy im pomóc 
modlitwą. Pomódlmy się teraz za misjonarzy, 
których widzicie na zdjęciu, i za wszystkich 
innych misjonarzy na całym świecie tą piękną 
modlitwą do Trójcy Świętej. 

Wykonujemy z dziećmi Znak Krzyża. Możemy 
powtórzyć go kilkakrotnie, np.: Za misjonarzy 
pracujących w Azji: W imię Ojca i Syna…; Za 
misjonarzy pracujących w Afryce, Ameryce, 
Oceanii, Europie…

Można też zaśpiewać wcześniej poznaną 
piosenkę. 



g) W październiku każdego roku szczególnie 
pamiętamy o modlitwie za misjonarzy i za 
ludzi, z którymi pracują. Nazywamy ten czas 
TYGODNIEM MISYJNYM. To okres, który 
rozpoczyna się w przedostatnią niedzielę 
października.

Pokazujemy dzieciom kalendarz. 
Odnajdujemy październik. Można 
wydrukować kartkę z kalendarza z załącznika 
nr 5. Wyjaśniamy, co to znaczy 
„przedostatni”, znajdujemy przedostatnią 
niedzielę. Przypominamy, oznacza słowo 
„tydzień”. Odnajdujemy przedostatnią 
niedzielę i przedostatni tydzień. Wspólnie 
zaznaczamy go na dużej kartce. Dzieci 
zaznaczają go, kolorując, na mniejszych 
karteczkach (załącznik nr 5).

NIEDZIELA MISYJNA
TYDZIEŃ MISYJNY



h) Mam dla was dzisiaj jeszcze jedną 
wspaniałą wiadomość. Już jesteście 
misjonarzami! 

Każdy, kto został ochrzczony, jest przez 
JEZUSA UKOCHANY, a UKOCHANY JEST 
POSŁANY!

Dynamika „chrztu św.”. Zaciśnięta dłoń 
przypomni nam jaka mała była nasza główka. 
Nauczyciel, lub samo dziecko polewając dłoń 
trzykrotnie wodą wypowiada formułę: NN. Ja 
ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen.

Wszyscy powtarzają: NN jest ukochany/a, a 
ukochany/a jest posłany/a. 

Każdy, kto pokazuje innym, że wierzy w Pana 
Jezusa, że Go zna i kocha, jest ŚWIADKIEM 
PANA JEZUSA. A ten, kto jest świadkiem, jest 
MISJONARZEM. Wcale nie musicie wyjeżdżać 
do dalekich krajów. 



i) Wracamy do rysunków z wprowadzenia. Układamy z 
nich krzyż, tłumacząc kolejno:

Kiedy wstajesz rano i robisz Znak Krzyża – jesteś 
misjonarzem!

Kiedy robisz Znak Krzyża przed jedzeniem i po jedzeniu –
jesteś misjonarzem!

Kiedy robisz Znak Krzyża, przechodząc obok kościoła lub 
kapliczki – jesteś misjonarzem!

Kiedy robisz Znak Krzyża, rozpoczynając podróż w 
samochodzie, w pociągu, autobusie, samolocie – jesteś 
misjonarzem!

Kiedy robisz Znak Krzyża, kładąc się spać – jesteś 
misjonarzem.

Powtarzamy zabawę z wprowadzenia, jednak przed 
pokazywaniem każdej kolejnej czynności wykonujemy 
Znak Krzyża. 



4. Podsumowanie

Moi kochani misjonarze, nie wstydźcie się 
nigdy Pana Jezusa ani Jego znaku. Nie 
wstydźcie się nigdy Znaku Krzyża. Pamiętajcie 
też o modlitwie za misje i misjonarzy. 
Szczególnie w Tygodniu Misyjnym.

Mam dla was układanki, które będą wam 
przypominać, kiedy misjonarz robi w ciągu 
dnia Znak Krzyża (załącznik nr 6). 

Jeśli dzieci posługują się bezpiecznie 
nożyczkami, mogą same pociąć obrazek, 
pomieszać elementy, a później ułożyć, wkleić 
do zeszytu i pokolorować. Dzieci wklejają 
również wcześniej kolorowane kartki z 
zaznaczonym Tygodniem Misyjnym.

Na zakończenie modlimy się piosenką W imię 
Ojca i Syna…




