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TEMAT: NASZ OJCIEC MIESZKA W NIEBIE 

 

Cel dydaktyczny: kształtujemy właściwe pojecie Boga, który mieszka w niebie 

Cel wychowawczy: budzimy pragnienie osiągnięcia wiecznego szczęścia  

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Wyobraźcie sobie, że macie do wykonania do szkoły karmnik dla ptaków. 

Kogo poprosilibyście o pomoc? (tatę) 

W czym może nam jeszcze pomóc tato? 

A czym się zajmuje twój tato Jasiu? 

A twój? 

Pogadanka   

4. Wymiar egzystencjalny: 

Posłuchajcie teraz opowiadania chłopcach. 

(nag. 45) 

Chłopcy wracali ze szkoły. Jacek zaczął opowiadać o tym, że jego tato jest 

lotnikiem. Często lata bardzo wysoko, czasami nawet tak wysoko, że nie 

widać samolotu.  

-a mój tato – wtrącił Zbyszek – jest inżynierem. Buduje duże okręty, 

większe niż dom. Jego statki pływają na daleki morza i oceany. 

-a mój tata jest policjantem, łapie bandytów – powiedział Andrzej. 

Michaś nie odezwał się ani słowem. Jego tata rok temu zginął w wypadku 

samochodowym. Kiedy chłopiec wrócił do domu mama od razu poznała, 

że z synem jest coś nie tak. Dlatego zapytała: 

-Michaś co ci jest? Czemu jesteś taki smutny? 

Michał rozpłakał się. Przez łzy pełne szlochania opowiedział o tym jak 

wracali ze szkoły i jak każdy z kolegów opowiadał o swoim tacie. W 

końcu pełen gniewu krzyknął: 

-a ja nie mam taty! 

Mama przytulił Michała do siebie i powiedziała: 

-nie martw się synku. Nie masz taty na ziemi, ale masz najlepszego Ojca w 

niebie. Pan Bóg jest naszym Ojcem. A powiedział nam o tym Pan Jezus, 

kiedy kazał nam mówić do Pana Boga modlitwę Ojcze nasz. 

-mamo, czy to jest ta modlitwa, której nauczyłaś mnie niedawno? – zapytał 

chłopiec. 

-tak synku. 

-mamo a dlaczego Pan Bóg jest naszym Ojcem? – pytał dalej Michał, choć 

teraz już bardzo spokojnie. 

Mama zastanowiła się przez chwilkę po czym powiedziała: 

-widzisz bo Pan Bóg bardzo nas kocha i chce byśmy wszyscy byli Jego 

dziećmi... 

-a czy On kocha mnie tak bardzo jak tatuś – wtrącił się Michał. 

-oczywiście, a nawet jeszcze bardziej – powiedziała mama. 

-to ja wcale nie jestem sierotą – krzyknął Michał, ucałował mamusię i 

poszedł odrabiać lekcje do swego pokoju. 

 

Dlaczego Michał wrócił smutny do swego pokoju? 

Co powiedziała mama? 

Co zrobił Michał? 

Słuchowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka   

Nagranie CD 
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5. Wymiar biblijny: Posłuchajcie o co prosili uczniowie Pana Jezusa. 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza  

Łk 11:1-4 

1. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 

jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 

swoich uczniów. 

2. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci 

Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! 

3. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 

4. i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam 

zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

O co prosili uczniowie? 

Jakiej modlitwy nauczył Pan Jezus swoich uczniów? 

Czy wy znacie tę modlitwę? 

A kto was jej nauczył? 

Odczyt  Pismo św. 

6. Wymiar liturgiczny: 

Wstańmy teraz i zaśpiewajmy tę modlitwę: Ojcze nasz... 

Kiedy będziemy śpiewać pomyślcie o swoich tatusiach. Pomyślcie także o 

tych dzieciach, którzy nie mają już tu na ziemi swojego taty. 

Modlitwa   

7. Wymiar eklezjalny:  

Powiedzcie mi gdzie mieszka Pan Bóg? (w niebie) 

A czy „widzi” nas co tutaj robimy w tej klasie? 

A kolegów i koleżanki w klasie obok? 

A czy będzie nas widział, gdy schowamy się pod ławkę? 

A czy teraz widzi także waszych rodziców? 

A gdybyśmy schowali się do ciemnej piwnicy, czy także nas zobaczy? 

 

Musicie pamiętać, że Pan Bóg widzi wszystkich i wszystko. Kiedy 

mówimy „w niebie” to wcale nie znaczy „gdzieś daleko”. Niebo powinno 

być w naszych sercach, wtedy gdy czynimy dobro, kiedy kochamy Pana 

Boga i wszystkich dokoła. Kiedy miedzy nami panuje miłość wtedy jest 

między nami Pan Bóg i wtedy niebem może być nasz dom, nasz klasa, 

podwórko. 

Niebo to także Dom Ojca, do którego wszyscy zmierzamy. Jest to 

wspaniałe „miejsce” w którym wszyscy są bardzo szczęśliwi. Jest to dom 

Rodziny Jezusa, który powiedział: „W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele” (J 14, 2a). 

 

Co trzeba zrobić by dostać się do nieba? 

Wykład   

8. Podsumowanie: 

Kto umie modlitwę Ojcze nasz? 

Pytka   

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    

 

 

 


