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TEMAT: JEZUS ZNA OJCA I ROZMAWIA Z NIM  

 

Cel dydaktyczny: zapoznajemy uczniów z faktem modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym 

Cel wychowawczy: zachęcenie do naśladowania Jezusa  

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Dzisiaj przygotowałam wam krótką historyjkę. Poznacie Kasię i jej tatusia. 

Posłuchajcie! 

(nag. 43). 

Kasia wiedziała, że tatuś kupił czekoladę. Miała na nią wielki apetyt. 

Przybiegła więc do taty. 

-Tato! Chcę czekolady! - krzyknęła. 

Tatuś nie zareagował. Kasia myślała, że tatuś nie usłyszał, krzyknęła więc 

jeszcze raz: 

-Tato, chcę czekolady! Daj mi! 

Tatuś znowu nie zareagował. Kasia była już bardzo zła.  

-Wcale mnie nie słucha - myślała - i odeszła obrażona. Wróciła do 

swojego pokoju, zastanawiała się, dlaczego tatuś jest taki niedobry. Nie 

chce jej dać czekolady.  

 

(zatrzymać odsłuch) 

 

Jak myślicie dlaczego tato nie chciał dać córce czekolady? 

Jak Kasia powinna rozmawiać z tatusiem? (powinna tatusia poprosić). 

Zobaczymy – posłuchajcie co było dalej. 

 

c.d. nagrania.  

Kasia pomyślała, że źle zrobiła, krzycząc: ja chcę. Podeszła do tatusia i 

cichutko poprosiła. 

-Tatusiu, proszę, daj mi czekolady, mam na nią wielką ochotę. 

Proszę, córeczko! Oto czekolada dla tej, która umie poprosić! Cieszę się z 

tego, bo bardzo cię kocham! 

 

Miałyście rację. Tatuś chciał, aby Kasia nauczyła się prosić, bo on wie, że 

tego pragnie również Bóg. Bóg chce, abyśmy uczyli się prosić czyli 

modlić się do Niego. 

Słuchowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

 

 

 

 

 

 

Słuchowisko  

 

 

 

 

 

Pogadanka   

 

Nagranie CD 

 

4. Wymiar biblijny:  

Dziś przyniosłem wam kopertę. Kto by chciał ją otworzyć i przeczytać 

treść która się w niej znajduje? 

Z ewangelii według św. Łukasza: „Proście, a będzie wam dane. Każdy 

bowiem, kto prosi, otrzymuje”.  

 

Co to był za tekst? Skąd pochodzi? (z Pisma świętego) 

Co Pan Jezus mówi do nas w tym tekście?  

Sam Pan Jezus chce wam powiedzieć, że warto modlić się: prosić i 

dziękować Bogu. Bóg da nam wszystko, o co poprosimy, jeżeli będzie to 

dla nas dobre. On wie, co jest dla nas najlepsze, bo On nas kocha.  

Odczyt  

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Koperta z 

tekstem 

biblijnym 

(Łk 11, 

9a.10a)  

5. Wymiar egzystencjalny: Pogadanka   
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Jak myślicie czy możemy modlić się do Boga słowami: Panie Boże, Ty 

musisz mi pomóc? (Dzieci z pewnością zanegują ten sposób modlitwy, 

katecheta potwierdza, jeśli nie, katecheta powraca do inscenizacji 

mówiąc: Przypomnijcie sobie Kasię, która krzyknęła: Tato, daj. Tata nie 

reagował. Bóg też pragnie, abyśmy umieli prosić, a nie żądać, domagać 

się). 

 

W modlitwie możemy nie tylko prosić, ale także dziękować i przepraszać. 

6. Wymiar liturgiczny: 

Zastanówcie się, o co chciałybyście poprosić Pana Boga? (dzieci podają 

przykłady).  

A za co chciałybyście przeprosić? (dzieci podają przykłady).  

Czy któreś chciałoby za coś Panu Bogu podziękować? (dzieci podają 

przykłady.)  

 

W intencjach, które teraz wymieniliście módlmy się wspólnie:  

Ojcze nasz... 

Modlitwa   

7. Wymiar eklezjalny:  

Jak myślicie czy Pan Jezus też się modlił do Swojego Ojca? 

Otwórzcie wasze podręczniki s. 145. 

Kogo widzicie na obrazku? 

Co robi Pan Jezus? (modli się) 

Jak myślicie do Kogo się modli? (do Ojca) 

 

Pan Jezus pomimo tego, że był Bogiem, każdy czyn, każde słowo z 

którym szedł do ludzi uzgadniał najpierw ze swoim Ojcem. Pan Jezus 

wybierał zawsze takie miejsca, gdzie by Mu nikt nie przeszkadzał w 

modlitwie.  

W Piśmie Świętym jest kilka fragmentów opisujących modlitwę Pana 

Jezusa. Dzisiaj przeczytamy modlitwę Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. 

Kto mi powie, przed jakim ważnym wydarzeniem była ta modlitwa? 

(przed śmiercią) 

Praca z 

podręcznikie

m 

Podręcznik  

8. Wymiar biblijny: 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Łk 22:40-46 

40. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie 

ulegli pokusie. 

41. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł 

na kolana i modlił się 

42. tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! 

Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! 

43. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. 

44. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste 

krople krwi, sączące się na ziemię. 

45. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze 

smutku. 

46. Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie 

ulegli pokusie. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

O co Pana Jezus prosił apostołów? 

A co zrobili uczniowie? 

Odczyt  Pismo św. 
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9. Podsumowanie: 

Jak myślicie do czego zachęca nas Pan Jezus na dzisiejszej katechezie? (do 

modlitwy) 

Kiedy możemy się modlić? 

Jak powinniśmy się modlić, czy możemy żądać? 

Jakie znacie modlitwy? 

Pogadanka   

10. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

11. Modlitwa końcowa:    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


