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klasa I SP                             Katecheza okolicznościowa 

 

 

Temat: Zmartwychwstały Jezus wstępuje do nieba.  
 

Cel dydaktyczny: Wprowadzenie dzieci w rzeczywistość zbawczego działania 

uwielbionego Chrystusa w Kościele i poprzez Kościół.  

Cel wychowawczy: Obudzenie w dzieciach wiary, że Jezus zmartwychwstały, 

wstępując do nieba, ukazuje cel naszej drogi. 

 

Pomoce: Pismo święte, świeca, rysunki, zdjęcia Papieża, biskupa i kapłanów, tablica, 

kreda. 

 

 

 Treść Metoda Pomoce 

I Modlitwa na rozpoczęcie: 

 W intencji o dobre przeżycie tej katechezy i całego dnia 

– Ojcze nasz... 

Recytacja   

 Przedstawienie się Monolog   

 Sprawdzenie obecności, wpis tematu katechezy do 

dziennika. 

 Dziennik  

 II Uświadomienie celu katechezy: 

„wstąpił na niebiosa...” 

Skoro wyznajemy, wierzymy, że Jezus wstąpił na 

niebiosa, musimy dzisiaj odpowiedzieć sobie na dwa 

pytania: 

-Co znaczy wniebowstąpienie? 

-Dlaczego Jezus wstąpił do nieba-co chce nam przez to 

wydarzenie powiedzieć? 

Katecheta 

odczytuje  

z podręcznika 

fragment 

tekstu, 

następnie 

zwraca się do 

dzieci 

z pytaniami. 

Katechizm

, obrazek 

Jezusa 

wstępujące

go,do 

nieba  

 Tekst Pisma św. 

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za 

stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli 

tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do 

nich:” Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 

będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w 

imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami 

mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 

wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść 

będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan 

Odczytanie 

tekstu: Mk 16, 

14-,19.  
Czyta 

katecheta.   

 

 

Pismo św. 

świeca 
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Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie a Pan 

współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które 

jej towarzyszyły.  

 Rozwinięcie: 

Zanim odpowiemy na zadane wcześniej pytania, chcę 

krótko opowiedzieć, co działo się po zmartwychwstaniu 

Pana Jezusa. W Piśmie św. czytamy, że Pan Jezus jeszcze 

przez jakiś czas ukazywał się Apostołom, jadł z nimi, 

rozmawiał, pozwalał dotykać ran. Dawał im przez to 

poznać i pomagał uwierzyć, że naprawdę żyje, że 

zmartwychwstał. Apostołom jednak wcale nie było łatwo 

uwierzyć, że Pan Jezus rzeczywiście żyje, że 

zmartwychwstał. W Ewangelii św. Marka 

przeczytaliśmy, że Jezus „ w końcu ukazał się samym 

Jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak 

wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 

zmartwychwstałego.(..) Po rozmowie z nimi Pan Jezus 

został wzięty do nieba i zasiadł po prawice Boga” 

Zauważcie, że o tym wydarzeniu wniebowstąpienia mówi 

także zdanie, które czytaliśmy na początku katechezy  

„wstąpił na niebiosa”  

Po wiele razy już mówiliśmy, że Pan Jezus jest naszym 

Nauczycielem. Uczy nas, jak żyć i o czym mamy w 

naszym życiu pamiętać. Zastanówmy się, czy przez swój 

powrót do Boga Pan Jezus też chce nas czegoś nauczyć.  

    

 Opowiadanie 

oparte na 

Tekście Pisma 

św. 

 

 Przez swoje wniebowstąpienie Pan Jezus uczy nas, że i 

my, Jego przyjaciele, uczniowie z Nim złączeni na 

chrzcie św., także będziemy przebywać z Bogiem w 

niebie, że razem z Nim dążymy do Boga.  

Jest jeszcze jedna sprawa, do, gdy chodzi o wiarę w nasze 

przebywanie z Bogiem w niebie. 

Paląca się podczas naszej katechezy świeca przypomina, 

że zmartwychwstały Jezus pozostał wśród nas, chociaż 

Go nie widzimy. Możemy zatem powiedzieć, że Jezus 

wstępujący do Boga uczy nas nie tylko o tym, że mamy z 

Nim do Boga dążyć, ale i o tym, że On nas do Boga 

prowadzi. Jak to się dzieje, nie potrafimy sobie tego 

wyjaśnić, możemy tylko powiedzieć: Wierzymy, że Pan 

Jezus zmartwychwstały jest wśród nas i sam prowadzi 

nas do Ojca.       

Monolog 

 

 

 

 Zanim Pan Jezus poszedł do Ojca, uczynił świętego 

Piotra Apostoła swoim zastępcą na ziemi. Święty Piotr 

wraz z innymi Apostołami opiekował się i kierował całą 

Rodziną Bożą, czyli Kościołem. 

Dialog Katecheta 

ukazuje 

zdjęcia: 

Ojca św., 
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Obecnie następcą św. Piotra jest Ojciec święty, czyli 

papież.  

Jakie ma imię Ojciec św? 

Następcami Apostołów są biskupi. 

Biskupom pomagają kapłani. 

Ojciec święty, biskupi i kapłani pomagają Jezusowi w 

prowadzeniu dzieci Bożych do nieba. 

 

biskupów i 

kapłanów  

 Pan Jezus jest z nami, chociaż Go nie widzimy. 

Wierzymy, że prowadzi nas do Ojca. Na katechezie 

uczymy się o tym jak mamy iść za Jezusem. Pomyślcie 

teraz, nad tym, co mamy robić, żeby rzeczywiście iść za 

Jezusem? 

Dialog  

 Czyniąc dobro z Jezusem, idziemy do Ojca. Teraz niech 

każdy z was pomyśli, co zrobi dobrego jeszcze dziś. 

 Dialog, dzieci 

wypowiadają 

głośno swoje 

postanowienia. 

 

III Zapis tematu na tablicy: Zmartwychwstały Jezus idzie 

do nieba. 

Zapis do zeszytu: 
W naszym życiu spotykamy wiele znaków, które 

pomagają nam kroczyć właściwą drogą życia. Podobnie 

na drodze do Boga Ojca też jest wiele znaków. Na 

obrazku mamy wyrysowaną symboliczną drogę do Boga i 

znaki, jakie możesz na swojej drodze do Niego spotkać. 

Wykreślcie te, które cię do Boga nie doprowadzą a te 

które prowadzą pokoloruj.  

Ilustrację wklej do zeszytu.  

Do zeszytu 

dzieci wpisują 

tytuł katechezy 

i wykonują 

ćwiczenie z 

„Zeszytu z 

ćwiczeniami” 

polegające na 

wykreśleniu 

znaków 

drogowych na 

drodze do 

Boga, 

przeszkadzając

ych w dojściu 

do celu. Uczeń 

wkleja obrazek 

do swego 

zeszytu.   

Kreda, 

tablica 

 

 

Zeszyt 

ćwiczeń, 

 

rysunek 

przedstawi

ający znaki 

które 

prowadzą 

nas 

do Ojca 

 Modlitwa na zakończenie. 

Światło Chrystusa. Niech pozostanie wśród nas i my 

bądźmy tym światłem. 

Zdrowaś Maryjo... 

Uczeń gasi 

świecę 

wypowiadając 

słowa. 

Świeca 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.   

 


