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TEMAT: BÓG MÓWI NAM WSZYSTKO PRZEZ JEZUSA 

 

Cel dydaktyczny: doprowadzić dziecko do samodzielnej decyzji wiary w Osobę Jezusa dzięki poznaniu Jego  

działania (wskrzeszenia córki Jaira). 

Cel wychowawczy: kształtowanie postawy ufności wobec Jezusa, uświadamiamy dzieciom, że Bóg najpełniej  

przemówił przez Jezusa. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Powiedzcie mi kogo kochacie najbardziej? (mama, tata, babcia) 

A czy te osoby zawsze będą przy was? (śmierć) 

A jak się czuje człowiek kiedy tracie bliską osobę? (jest smutny) 

A czy spotkamy się kiedyś jeszcze z tymi osobami? (w niebie) 

Pogadanka   

4. Wymiar biblijny:  

Teraz powstaniemy i odczytamy fragment Pisma świętego mówiący o 

śmierci dziewczynki. (Mk 5, 38b-42). 

 

Pan z wami. 

I z duchem twoim. 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.  

Chwała Tobie, Panie. 

Czynimy znaki krzyża kciukiem na czole, ustach i sercu. 

Mr 5:38-43 

38. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, 

płaczu i głośnego zawodzenia, 

39. wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie 

umarło, tylko śpi. 

40. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko 

ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie 

dziecko leżało. 

41. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: 

Dziewczynko, mówię ci, wstań! 

42. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście 

lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 

43. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, 

aby jej dano jeść. 

Oto słowo Pańskie. 

Chwała Tobie, Chryste. 

 

Dlaczego ludzie o których czytaliśmy płakali? 

Co powiedział Pan Jezus? 

A co potem zrobił? 

Czy dziewczynka wykonała polecenie Jezusa? 

Ile miała lat? 

Jak myślicie, dlaczego Jezus wskrzesił córkę Jaira? (Jezus współczuł 

rodzicom. Żałował dziewczynki i chciał pokazać Kim jest.) 

 

Dlaczego to wydarzenie jest opowiedziane w Piśmie Świętym? Co nam 

mówi Bóg przez wskrzeszenie dziewczynki? 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Pismo św. 
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Bóg ukazuje, jak bardzo zależy mu na człowieku, jak bardzo nas kocha. 

Bóg przemówił do nas najbardziej, najpełniej przez Jezusa. Swoją miłość 

ukazał Bóg nie tylko poprzez ten czyn Pana Jezusa, ale także przez inne 

Jego czyny i słowa. 

5. Wymiar eklezjalny:  

Przyjrzyjcie się teraz ilustracji na stronie 53.  

Co widzicie na rysunku? 

Pod ilustracją jest urywek Pisma Świętego. Przeczytam wam podpis, a wy 

powiedzcie, komu i jak Jezus okazał miłość. 

„Jezus [...] przywołał [dzieci] do siebie i rzekł: «Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy 

królestwo Boże»” (Łk 18, 16). 

 

Jezus błogosławi dzieci. Jezus cieszy się z każdego człowieka, który do 

Niego przychodzi, każdego przychodzącego błogosławi. 

 

Co to jest królestwo Boże? (Na razie zadowalamy się określeniem: niebo, 

tam, gdzie jest Pan Bóg itp.) 

 

O królestwie Bożym jeszcze wiele się w tym roku dowiecie. Każdy z nas 

chce żyć w najlepszym świecie, gdzie byłby zauważony, doceniony i 

kochany, gdzie innym zależałoby na nas. Jezus pokazał jak bardzo kocha 

dzieci i obiecał nam takie życie. Już wtedy, gdy chodził po ziemi, 

powiedział Apostołom, żeby nie zabraniali dzieciom przychodzić do 

Niego, nawet, gdy jest bardzo zmęczony. 

Pogadanka  Podręcznik  

6. Wymiar egzystencjalny: 

Gdy małe dziecko upadnie i stłucze sobie kolano, płacze. Tym gorzej się 

czuje, jeśli jest wśród obcych. Ale jest mu lżej, gdy tato weźmie je na ręce. 

Podobnie, gdy ktoś przebywa w szpitalu, bardzo czeka na przyjście mamy, 

taty albo kogoś bliskiego. 

W naszych radościach i smutkach nigdy nie jesteśmy sami! Jezus jest 

zawsze z nami! Nie opuszcza nas, jak nie opuścił Jaira, który Mu zaufał. 

Wiara w Jezusa i w to, że jest On cały czas z nami sprawia, iż mamy siły w 

trudnych chwilach.  

Wykład   

7. Wymiar liturgiczny: 

Pan Jezus jest przy nas zawsze i dlatego niczego nie musimy się bać. On 

jest zawsze z nami, bo nas kocha. Może znacie taką piosenkę Arki Noego, 

która o tym mówi. Ma ona tytuł „Jezus Ratownik”. Tej właśnie piosenki 

nauczymy się dzisiaj. 

 

(nag. 14). 

Śpiew  Nagranie CD 

tekst 

piosenki  

8. Podsumowanie: 

O kim rozmawialiśmy dzisiaj? 

Pogadanka   

9. Zadanie domowe: 

Proszę pokolorować obrazek.  

  

10. Modlitwa końcowa:    

 


