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TEMAT: W RODZINIE JEZUSA PROSIMY O CHRZEST  

 

Cel dydaktyczny: ukazać wartość sakramentu chrztu.  

Cel wychowawczy: wypracować postawę wdzięczności wobec rodziców za przyniesienie nas do chrztu 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Maciuś bardzo chciał mieć nowy rower. Często prosił o ten rower swoich 

rodziców. Oni obiecali chłopcu, że dostanie rower, jeśli będzie pomagał 

mamie i pilnował młodszej siostrzyczki i dobrze się uczył. Pewnego 

wieczoru rodzice myśleli, że Maciuś już śpi, i chłopiec usłyszał, jak mam 

mówi do taty: Proszę, wstąp jutro do sklepu i zobacz, czy przyszły już 

rowery. Za kilka dni będzie 6 grudnia, dzień świętego Mikołaja. Jest 

okazja, aby kupić Maćkowi rower jako prezent. Tato powiedział, że nie 

wie, czy zdąży, bo ma dużo pracy. Ale mama jeszcze bardziej go prosiła: 

proszę cię, postaraj się. On naprawdę bardzo mi pomaga. Gdy wychodzę 

po zakupy, bawi się z małą, pokazuje jej bajki. Nawet sprząta jej zabawki. 

I tato obiecał, że na pewno załatwi sprawę. 

 

O co prosił Maciuś rodziców? 

Co musiał zrobić, żeby dostać rower? 

O co mama prosiła tatę wieczór? 

Dlaczego tato kupił rower Maciusiowi? (bo prosiła o to Mama Maćka) 

Opowiadani

e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

 

4. Wymiar egzystencjalny: 

Powiedzcie mi o co często jeszcze możemy prosić? 

(np. Proszę, powiedz która godzina?; Proszę, powiedz, czy zrobiłeś 

zadanie domowe?; Proszę dzieci, bądźcie cicho!; Proszę, podaj mi 

lekarstwo; Proszę, pomóż mi posprzątać mieszkanie; Proszę, pożycz mi 

ołówek) 

Pogadanka   

5. Wymiar eklezjalny:  

Drogie dzieci, kogo oprócz naszych rodziców, kolegów, rodzeństwo często 

prosimy jeszcze Pana Boga. Cała rodzina Jezusa, prosi najlepszego Ojca, 

Pana Boga, aby Bóg dał im to, co najlepsze.  

 

Powiedzcie mi dokąd chcemy się wszyscy dostać? 

Co musimy mieć by dostać się do nieba? (bilet – chrzest) 

 

Otwórzcie teraz wasze katechizmy na stronie 67. Powiedzcie mi co 

widzicie na tym obrazku? (rodziców, księdza i obrzęd chrztu) 

Nikt z was nie pamięta tego wydarzenia, bo byliście bardzo mali. W 

kościele wasi rodzice i rodzice chrzestni prosili o chrzest dla was.  

Kto wie,  co to jest chrzest?  

Jak wygląda? 

Kim się stajemy poprzez sakrament chrztu? 

 

Abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Po przyjęciu chrztu Pan Bóg jest 

prawdziwie naszym Ojcem, w niebie. A jeśli będziemy w życiu robić to, 

co On nam mówi, wtedy po śmierci dostaniemy się do nieba. 

 

Pogadanka i 

praca z 

podręcznikie

m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Podręcznik  



 2 

Powiedzcie mi teraz, czy pamiętacie datę swoich narodzin? (zob. kat. 3) 

A miejsce? 

A czy pamiętacie datę narodzin dla nieba? 

A może wiecie jaki ksiądz was ochrzcił? 

A w jakim kościele to było? 

6. Wymiar liturgiczny: 

Pomódlmy się teraz za naszych rodziców, za rodziców chrzestnych, za 

kapłan który nas ochrzcił byśmy dzięki lasce chrztu świętego wzrastali w 

miłości. Ojcze nasz... 

 

Poprzez sakrament chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi dlatego nauczymy 

się dzisiaj takiej piosenki. 

(nag. 20). 

 

Ref: Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la,  

Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la, la. 

1.Ojciec Bóg kocha nas miłość swą zsyła nam, 

Któż jak On wielki jest, któż jak on miłość ma. 

Święty Bóg Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń 

Kocha nas dzieci swe mimo grzechów, mimo wad. 

Ref: Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la,  

Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la, la. 

2. Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam. 

Jezus Bóg zniżył się, Jezus Brat zbawił nas. 

On przez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł. 

Zmartwychwstał jako Pan, On jedyna drogą nam. 

Ref: Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la,  

Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la, la. 

3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie, 

cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie. 

Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,  

Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał dziecko swe. 

Ref: Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la,  

Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la, la. 
 

Modlitwa  

 

 

 

 

Śpiew  

 

 

 

 

 

Nagranie CD 

7. Wymiar biblijny:  

Posłuchajmy teraz słów św. Jana apostoła: 

1 Jn 3:1-3 

1. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie 

zna, że nie poznał Jego. 

2. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 

ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego 

podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 

3. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak 

On jest święty. 

 

Czym obdarzył nas Ojciec? 

Czyimi jesteśmy dziećmi.  

Do Kogo jesteśmy podobni? 

Pogadanka   

8. Podsumowanie: 

Od początku roku nauczyliśmy się kilku piosenek dzisiaj je powtórzymy: 

 

(nag. 1). – katecheza 1 - Pobłogosław Jezu drogi. 

(nag. 3). – katecheza 4 - W imię Ojca i Syna i Ducha... 

Powtórka   
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(nag. 6). – katecheza 6 - Jak paciorki różańca... 

(nag. 7). – katecheza 7 - Jezus jest tu... 

(nag. 11). – katecheza 8/13 - Arka Noego: „Sieje je...” 

(nag. 14). – katecheza 12 - Arka Noego: „Jezus Ratownik”. 

(nag. 16). – katecheza 14 - Kto stworzył... 

(nag. 19). – katecheza 15 - Arka Noego: „Taki duży, taki mały” 

9. Zadanie domowe: 

Proszę pokolorować obrazek.  

  

10. Modlitwa końcowa:    

 

 

 

 

 

 


