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TEMAT: W RODZINIE JEZUSA PROSIMY O DOBRE SŁUCHANIE SŁOWA BOGA  

 

Cel dydaktyczny: uczeń wie, że Pan Bóg przemawia do człowieka w Słowie Bożym.  

Cel wychowawczy: uczeń uważnie słucha Słowa Bożego w liturgii Kościoła. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Powiedzcie mi jaki dzień tygodnia najbardziej lubicie? (czekam aż padnie 

niedziela) 

Dlaczego? (nie idzie się do szkoły) 

Niedziela to dzień wyjątkowy dla całej rodziny. Jak myślicie dlaczego? 

(niedziela to taki dzień w którym przeważnie mamusia i tatuś nie idą do 

pracy a dzieci nie idą do szkoły).  

 

Teraz chcę abyście pomyślały teraz co robimy w niedzielę. 

 

Rysuję na tablicy duże koło i za pomocą diagramy kołowego wypisujemy 

zajęcia jakie można wykonywać w niedzielę. Na pewno pojawi się msza 

św. Więc pytam dalej. 

 

O której godzinie wy chodzicie do kościoła?  

Z kim chodzicie do kościoła? 

Co robimy w kościele? (modlimy się, słuchamy Słowa Bożego).  

Kto zaprasza wszystkich ludzi do kościoła? 

Pogadanka  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 

kołowy  

 

 Wymiar egzystencjalny: 

W niedzielę, gdy Rodzina Jezusa spotyka się Jezusem w kościele podczas 

Mszy świętej, kapłan otwiera dużą Księgę, która nazywa się Pismo Święte, 

i czyta. W kościele jest cicho. Tylko słowa czytane przez kapłana rozlegają 

się w ciszy. Gdy kapłan czyta słowa Pisma świętego, mówi do nas Jezus. 

Wtedy wszyscy stoimy i uważnie słuchamy tych słów. Bo przez słowa 

Pisma świętego Jezus mówi do swojej rodziny. W niedzielę w kościele jest 

zwykle bardzo uroczyście. Grają organy, a wszyscy ludzie śpiewają pieśni 

i wspólnie modlą się do Boga.  

 

Powiedzcie mi w jakiej postawie ludzie słuchają  słów Pisma świętego? 

 

Musicie pamiętać, że Jezus mówi do nas nie tylko w kościele, lecz także 

wtedy, gdy gromadzimy się w naszej sali.  

  

 Wymiar eklezjalny:  

Otwórzcie teraz wasze podręczniki na stronie 75. Widzimy trzy obrazki, 

które - choć są różne - mówią jednak o tym samym.  

Jak myślicie o czym mówią te obrazki? (mówią o słuchaniu) 

 

Co przedstawia pierwszy rysunek? 

Rysunek ten przedstawia rodzinę: mamę, tatę oraz dziecko. Tata pokazuje 

dziecku krzyż wiszący na ścianie w pokoju. Dziecko dowiaduje się, że Pan 

Jezus z miłości do nas umarł na krzyżu, aby nam wysłużyć życie z Nim na 

zawsze. Ten krzyż wiszący na ścianie ma nam przypominać o tym wy-

darzeniu. 

Praca z 

podręcznikie

m, dialog 

Podręcznik  
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Kto pierwszy opowiedział wam o Panu Jezusie? (rodzice, dziadkowie) 

Zatem z Panem Jezusem spotykamy się po raz pierwszy w swojej rodzinie. 

 

Co przedstawia drugi rysunek? 

Ze słowem Pana Boga spotykamy się również podczas Mszy świętej, 

szczególnie, gdy słuchamy słów Jego Ewangelii. Słuchanie Boga wymaga 

od nas postawy stojącej, jako wyrazu szacunku wobec Pana Jezusa, który 

okazuje nam swoją miłość. 

Co dzieje się na Mszy świętej po czytaniu Ewangelii? 

Po Ewangelii - na pewno pamiętacie z waszej Mszy świętej dla dzieci -

ksiądz objaśnia, przybliża nam słowa Pana Jezusa, które przed chwilą od-

czytał z Ewangelii. Zatem z Panem Jezusem spotykamy się w rodzinie i w 

kościele. 

 

A co przedstawia trzeci rysunek? 

Także katecheta opowiada dzieciom o tym, że Pan Bóg jest dobry dla 

wszystkich. Dlatego kiedy przychodzicie na katechezę pamiętajcie zawsze, 

że i tutaj jest obecny Pan Jezus i chce coś ważnego wam powiedzieć. 

 

Na podstawie tych rysunków powiedzcie jeszcze raz:  

W jakich miejscach możemy słuchać Pana Boga?  

Kto przekazuje nam Dobrą Nowinę o Bogu Ojcu, który nas kocha? 

 Wymiar liturgiczny: A teraz piosenka: 

(nag. 21). 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

który dał nam Pan, który dał nam Pan, 

weselmy się, weselmy się 

i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. 

Oto jest dzień, który dał nam Pan! 

Weselmy się i radujmy się nim. 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan! 

Śpiew  Nagranie CD 

tekst dla 

uczniów  

 Wymiar biblijny:  

Odczytamy teraz słowa ewangelii którą usłyszycie w najbliższą niedzielę 

(którą słyszeliście w niedzielę) 

 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św.  

 

(odczytujemy fragment Ewangelii z najbliższej lub minionej niedzieli).  

 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

Odczyt  Pismo św. 

 Podsumowanie: 

Pan Jezus także i podczas tej katechezy wysyła nam kolejne zaproszenie. 

Tym razem pragnie, abyśmy słuchali uważnie słów Ewangelii, wypełniali 

je i świadczyli o nich swoim życiem. Ewangelia - to Księga, dzięki której 

poznajemy Pana Jezusa: Jego naukę i życie, Jego cierpienie, które przyjął. 

Ona jest najważniejszą księgą, którą powinniśmy czytać nie tylko w 

kościele, ale także i w domu i na katechezie. Od nas zależy czy 

przyjmiemy to zaproszenie. 

Refleksja   

 Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

 Modlitwa końcowa:    
 


