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TEMAT: PRZYJMUJEMY DUCHA ŚWIĘTEGO – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  

 

Cel dydaktyczny: zapoznajemy dzieci z tajemnicą przyjścia i działania Ducha Świętego  

Cel wychowawczy: zachęta do otwarcia się na działanie Ducha Świętego  

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Popatrzcie przyniosłem wam dzisiaj duże słońce. (duże słońce patrz 

załącznik 1) 

Gdy świeci słońce człowiek jest radosny czy smutny? (radosny) 

 

Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, apostołowie poczuli się tak, jakby 

wzeszło dla nich radosne słońce. Ale przyszedł czas kiedy Pan Jezus 

pożegnał się z apostołami bo chciał wrócić do Ojca. Kilka lekcji temu 

mówiliśmy o tym wydarzeniu. Kto przypomni nam, jak się to wydarzenie 

nazywa? (wniebowstąpienie) 

Kiedy właśnie Pan Jezus wstąpił do nieba, nie było go już razem z 

apostołami i apostołom znowu zrobiło się smutno (słońce zakrywamy 

chustą). 

Ale Pan Jezus nie zostawił apostołów samych. Posłuchajcie teraz co się 

wydarzyło: 

Pogadanka z 

pokazem 

Słońce (jak 

największe) 

czarna 

chusta  

 Wymiar biblijny:  

Dz 2:1-4 

1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu. 

2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 

wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 

3. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 

każdym z nich spoczął jeden. 

4. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

 

Co się wydarzyło? 

Kogo posłał Pan Jezus do apostołów? 

Jakie znaki temu towarzyszyły? 

 

Kiedy zstąpił Duch święty to znowu pojawiło się słońce. Dlatego 

zapraszam wszystkich do ławki gdzie znajduje się nasze słońce. Waszym 

zadaniem jest zdmuchnąć chustę, która znajduje się na słoneczku.  

Odczyt  Pismo św. 

 Wymiar eklezjalny:  

Apostołowie z Maryją zostali napełnieni i Duchem Święty. Przestali się 

bać, przestali się smucić i zaczęli odważnie głosić prawdę o Panu Jezusie, 

o Jego śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha 

Świętego.  

My także otrzymaliśmy Ducha Świętego. Było to podczas chrztu świętego. 

Co prawda nie szumiał wtedy wiatr, nie było widocznych języków z ognia, 

ale przyszedł do nas Duch Święty i uczynił nas Dziećmi Bożymi. To on 

dał nam mądrość, odwagę, radość. 

 

Monolog   



 2 

 Wymiar egzystencjalny: 

Na pamiątkę Pięćdziesiątnicy czyli zesłania Duch Świętego nasze domy 

zdobimy zielonymi gałązkami, dlatego święto to nazywamy także 

Zielonymi Świątkami. 

  

  

 Wymiar liturgiczny: 

Będziemy powtarzać przyjdź Duchu Święty. 

- do mojej mamy; 

- do taty; 

- do naszych nauczycieli i wychowawców; 

- do sprawujących władzę; 

- do naszych kapłanów; 

- do nas samych i do naszej klasy; 

Modlitwa   

 Podsumowanie:  

Pokoloruj słoneczka i wklej do zeszytu  

  

 Zadanie domowe:  

Proszę pokolorować ognisty język i wpisz w środek swoje imię. 

  

 Modlitwa końcowa:    

 

 

 Duch Święty chce bym był  

zawsze radosny  

  

 

         
 

Ogniste języki – należy je powiększyć i wyciąć na białej kartce a potem dać uczniom do pokolorowania. 

Pomocą może być podręcznik s. 199. 

 

 


