
Anioł Stróż 
 

 
Każdy człowiek, od chwili narodzin, ma swojego Anioła Stróża. 
To nasz wielki Przyjaciel – Opiekun dany nam przez Pana Boga, 

który towarzyszy nam przez całe życie. 
Czuwa nad nami codziennie, w dzień i w nocy. 

 

Każdy z Was zna na pewno modlitwę do Anioła Stróża, odmawialiśmy ją wspólnie na każdych 

zajęciach z religii  https://www.youtube.com/watch?v=yaaGAzFTs3c 

Posłuchajcie wiersza o małych aniołkach https://www.youtube.com/watch?v=R5CK9YPfBx0  

Zobaczcie jak Wasz Anioł Stróż pilnuje Was każdego dnia, w każdej sytuacji 

https://slideplayer.pl/slide/8535913/   

Piosenki dla dzieci 

MAŁE ANIOŁKI MAM ANIOŁKA 

https://www.youtube.com/watch?v=973PEEjWZPA  

MAŁE ANIOŁKI SYN BOŻY 

https://www.youtube.com/watch?v=H4ODSsiUCV4 

                                         Odmawiajcie codziennie modlitwę 
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OPOWIADANIE O ANIOŁKU   

W małym miasteczku mieszkała mała dziewczynka, która miała na imię Anielka. 

Była bardzo dobra i uczynna. Wszyscy ją znali jako dziewczynkę, która nade 

wszystko lubiła pomagać innym. Pomagała młodszym i starszym, chłopcom i 

dziewczynkom, a także zwierzętom i roślinkom. Pomagała często starszej pani, 

która mieszkała w malutkim domku niedaleko lasu. Pani mieszkała sama i nie 

była w stanie poradzić sobie z pracami domowymi. Dziewczynka pomagała jej 

sprzątać, robiła zakupy, zajmowała się ogródkiem, a także ulubionym psem 

właścicielki. Anielka dla umilenia czasu śpiewała starszej pani przepiękne pieśni. 

Dziewczynka miała bardzo dobre serduszko. Starała się pomóc każdemu, kto 

potrzebował pomocy. Nie czuła trudów ani zmęczenia, bo po prostu bardzo lubiła 

pomagać. Sprawiało jej to prawdziwą radość i przyjemność. Starsza pani widziała 

często, jak Anielka w pośpiechu krząta się po domu, aby zdążyć z pomocą do 

innych. Wtedy właśnie starsza pani ofiarowała dziewczynce niezwykły dar. W 

nagrodę za jej ofiarną pomoc podarowała Anielce skrzydła. Nie były to byle jakie 

skrzydła, tylko niezwykłe - prawdziwie anielskie skrzydła. - Dzięki nim będziesz 

mogła latać i natychmiast znajdziesz się przy kimś, kto będzie potrzebował 

twojej pomocy - powiedziała starsza pani. Anielka była bardzo zaskoczona, ale 

też niezmiernie uradowana. Natychmiast wypróbowała prezent. Rzeczywiście, ze 

skrzydełkami mogła dużo szybciej dotrzeć do potrzebujących! Okazało się jednak, 

że ludzie potrzebowali jej pomocy zarówno w dzień, jak i w nocy. Z lataniem w 

nocy był jednak pewien kłopot, bo w ciemnościach nasz aniołek często zaczepiał 

się o gałęzie, dachy i słupy. Był więc ciągle posiniaczony i podrapany. Gdy 

starsza pani ujrzała dziewczynkę po takiej nocnej wyprawie, dała jej jeszcze 

jeden prezent. - Wyglądasz raczej jak łobuziak, a nie jak aniołek. Wręczam ci 

więc aureolkę, która świecąc nad twoją głową będzie oświetlać ci drogę. Będziesz 

mogła pomagać innym zarówno w dzień jak i w nocy. 

Anielka była teraz dobrze przygotowana, aby nieść pomoc innym, tak w dzień jak 

i w nocy. Od tego czasu wszystkie aniołki mają skrzydełka i aureolki. 

 



Rozejrzyjcie się w swoim domu, czy macie taki obrazek? Czy w Waszym pokoju można 

znaleść obrazek czy figurkę aniołka?  

 



 

  

 

     



 

 

Zadanie dla chętnych - spróbujcie sami, tu podpowiedź jak narysować aniołka    

https://www.youtube.com/watch?v=z_3G5OCUb-w, albo pokolorujcie tego poniżej 
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