
35
Historia Pana Jezusa  
i Jego Matki w tajemnicach 
Różańca Świętego

1. Czy znasz te tajemnice Różańca? Dopasuj nazwy rysunków 
do tajemnic.
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Zesłanie Ducha Świętego -
Zmartwychwstanie - 
Ukrzyżowanie - 
Modlitwa w Ogrojcu - 
Głoszenie królestwa Bożego - 
Chrzest w Jordanie -
Zwiastowanie -
Narodzenie Pana Jezusa -
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2. Matka Boża objawiła się dzieciom 
w Fatimie i wezwała dzieci 
do modlitwy na różańcu.

Dorysuj Matce Bożej różaniec 
i skreślając co drugą literkę podpisz 
imiona dzieci.



36
Poznajemy życie Jezusa 
opisane w Ewangelii
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1. Powycinaj postacie i utwórz scenę z Ewangelii.





Bóg mówi do nas 
przez kapłanów
1. Zaznacz, przez kogo Pan Jezus 
przemawia do nas w kościele.

2. Oto stara kartka z katechizmu, która zawiera bardzo zniszczony 
tekst. Spróbuj odtworzyć brakujące litery, a otrzymasz hasło.
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38
Słuchamy Boga 
na Mszy Świętej

1. Skreśl obrazek, który nie pasuje 
do pozostałych. 
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2. Dziecko przyszło do kościoła, usiadło  
w ławce i chce dowiedzieć się skąd 
pochodzą słowa czytane w czasie 
Mszy Świętej.
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39
Kiedy i za co przepraszamy?
 1. Pokoloruj rysunek i wpisz słowo, które mówią 
do siebie chłopcy.
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W Wielkim Poście zmieniamy
swoje postępowanie

1. Zaznacz drogę, którą wybiera człowiek, 
aby być blisko Boga.
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2. Narysuj dobry uczynek, którym chcesz ucieszyć 
Pana Boga i bliźnich.



Z Jezusem na drodze 
krzyżowej
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1. Spróbuj odnaleźć drogę do Jezusa przez koronę 
cierniową. Swój udział w nabożeństwie drogi 
krzyżowej możesz znaczyć, rysując kwiatek 
na kolejnych kolcach cierniowej korony. 

41



Na chrzcie świętym 
wyrzekamy się grzechu42
1. Wpisz w czerwone serca litery, 
a  dowiesz się czego należy się wystrzegać,
aby dojść do nieba.
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2. Narysuj, czego możesz się wyrzec z miłości 
do Pana Jezusa.



Na chrzcie świętym 
wyrzekamy się grzechu

Najpiękniejszy kwiat 
– sumienie
1. W poniższym ciągu liter ukryte jest słowo, 
które odczytasz, gdy znajdziesz pierwszą literę.

2. Pokoloruj kwiat według wzoru:
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„Ach, żałuję za me złości…”

44 1. Podczas modlitwy przepraszamy za zło. 
Dorysuj, za co możemy przeprosić Pana Boga 
w czasie wieczornej modlitwy.
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Konfesjonał – miejsce 
pojednania z Bogiem 
i ludźmi 45
1. Pokoloruj rysunek i podpisz, jak nazywa się 
miejsce naprawy serc.
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