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TEMAT: BÓG MÓWI DO NAS PRZEZ LUDZI 

 

Cel dydaktyczny: zapoznanie uczniów z ludźmi, przez których przemawiał Bóg. 

Cel wychowawczy: uświadomienie uczniom, że Bóg mówi do nas przez autorów Pisma Świętego 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Jakie obowiązki w waszym domu pełni mama? 

A tata? 

A może rodzeństwo? 

A wy, co należy do waszych obowiązków? 

 

Każdy z nas ma do wypełnienie konkretne obowiązki zadania. Dziś 

zatrzymamy się nad niektórymi postaciami biblijnymi i zobaczymy jakie 

oni zadanie otrzymali od Boga. 

Pogadanka   

4. Wymiar eklezjalny:  

Zanim zaczniemy o nich mówić musimy pamiętać, że Pismo Święte nie 

jest ani bajką ani książką przygodową. Osoby, przez które Bóg do nas 

przemawiał i które spisały słowa Boga żyły naprawdę. Oczywiście nie 

mamy zdjęć tych ludzi, ale możemy sobie ich wyobrazić na podstawie 

opisów. To są postacie, o których mówi historia, czyli opisane naukowo 

dzieje ludzi.  

 

Bóg przemawiał przede wszystkim przez proroków. Możemy ich nazwać 

ustami Boga. Na tablicy zostaje przywieszony schemat ust 

Prorocy mówili do ludzi w imieniu Boga. Pocieszali cierpiących i 

smutnych, upominali źle postępujących. Zapowiadali także narodzenie 

Jezusa, Syna Bożego.  

 

Kto wie jak nazywa się Słowo Boże spisane przed narodzeniem Pana 

Jezusa? (Stary Testament) Pokazanie uczniom na Księdze Pisma Świętego, 

która część jest Starym Testamentem 

 

W Starym Testamencie możemy znaleźć wielu proroków. Jednym z nich, 

o którym też wspomina wasz podręcznik jest Ezechiel.  

Otwórzcie podręcznik na s. 49. Jest tam narysowany ten prorok.  

Jak on wygląda? 

Dzieci opisują wygląd proroka (stary, ma brodę itd.) zwrócenie uwagi, że 

trzyma on w ręce zwój, wyjaśnienie, co to jest zwój.  

Podręcznik s 49 i odczytanie przez prowadzącego słów umieszczonych 

obok: „Prorok Ezechiel głosi słowo Boże. Prorok Ezechiel w imieniu Boga 

pociesza ludzi cierpiących i smutnych”. 

 

Stary Testament zawiera również wiele pięknych modlitw i pieśni, które 

nazywamy psalmami. Jednym z ludzi, którzy napisali je jest Dawid. Teraz 

wysłuchamy wykonania psalmu responsoryjnego. Razem będziemy 

powtarzać refren. 

Wykład  

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz 
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pogadanka   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz ust  

 

 

 

 

 

Pismo św. 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik  

5. Wymiar liturgiczny: (nag. 13). Śpiew  Nagranie CD 

6. Wymiar eklezjalny: 

W Nowym Testamencie jest jedna bardzo ważna postać. Jest to Ktoś, Kto 

Dialog  
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jest najważniejszy w całej historii zbawienia. 

Czy wiecie o kim mowa? (Jezusie)  

A czy macie w domu jakieś obrazy przedstawiające Pana Jezusa? 

Jak wygląda na nich Pan Jezus? 

 

Jezus nauczał ludzi i wybrał sobie z pośród, wielu którzy za nim chodzili 

apostołów. Byli oni zawsze najbliżej Jezusa, widzieli najwięcej. Im 

szczególnie przekazywał ta Dobra Nowinę. Kiedy wiec Pan Jezus 

Zmartwychwstał i wstąpił do nieba uczniowie zaczęli rozgłaszać to co 

przeżyli z Jezusem, chcieli się dzielić z ludźmi Jego nauką. Jednak nie 

wszyscy chcieli ich słuchać. Niektórzy nawet prześladowali uczniów za to 

ze głoszą naukę Jezusa. Wielu z nich poniosło śmierć, bo nie chcieli się 

wyrzec Jezusa i Dobrej Nowiny.  

Całą naukę o Jezusie i Jego życiu spisali Apostołowie i ich uczniowie. 

Dzięki temu dziś możemy poznać naukę Jezusa, możemy czytać Dobra 

Nowinę, która dotyczy także i nas.  

Ewangelie i życie uczniów Jezusa opisane są w Nowym Testamencie. 

  

Pokazanie uczynią Księgi Pisma Świętego i części, którą zajmuje Nowy 

Testament 

 

Nowy testament zawiera cztery Ewangelie, listy apostolskie i inne księgi. 

Ewangelie opowiadają o życiu Jezusa na ziemi, o Jego cudach, o 

zmartwychwstaniu i o tym jak wrócił do nieba. 

Listy apostolskie są to listy kierowane od jednego z apostołów do innego 

apostoła, lub innej osoby czy też pewnej miejscowości. Są tez inne pisma. 

 

 

 

 

 

Wykład  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo św. 

7. Wymiar biblijny:  

Teraz uroczyście odczytamy sobie fragment ewangelii Mt. 24, 1-14 

Wszyscy wstaniemy. 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza 

Mt 24:11-14 

Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a 

ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa 

do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie 

głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy 

nadejdzie koniec. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

Ucałowanie księgi Pisma Świętego przez Katechetę A teraz każdy z was 

ucałuje księgę Pisma Świętego. Jest to jeden z e sposobów oddania czci i 

szacunku Słowu Bożemu. (katecheta podchodzi do ucznia). 

Odczyt  Pismo św. 

8. Wymiar egzystencjalny:  
Kto dzisiaj głosi nam słowo Boże? 

Gdzie czytamy Słowo Boże? 

Pogadanka   

9. Podsumowanie: 

A teraz powtórzymy sobie, o czym dzisiaj mówiliśmy na katechezie. 

Przez kogo Pan Bóg mówił do ludzi? (proroków, ewangelistów) 

Jak możemy nazwać proroków? (ustami Boga) 

Przez kogo dzisiaj mówi do nas Bóg? (Ksiądz, siostry, katecheci) 

  

10. Zadanie domowe:   

11. Modlitwa końcowa:    

 


