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TEMAT: BÓG MÓWI DO NAS PRZEZ ŚWIAT 

 

Cel dydaktyczny: poznanie prawdy o Bogu objawiającym się w przyrodzie. 

Cel wychowawczy: wrażliwość na obecność Boga w przyrodzie. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Posłuchajcie pewnego opowiadania: 

(nag 15). 

Ośmioletni Mikołaj pewnego wiosennego poranka wstał bardzo wcześnie. 

Obudziło go dopiero co wstające słońce, którego promienie pięknymi 

kolorami wpadało do jego pokoju. Otworzył okno. Słońce malowało cały 

świat: trawę na zielono, niebo na niebiesko, kwiaty wszystkimi możliwymi 

barwami. Wszystko to, co jeszcze chwilę temu w nocy było szare teraz 

świeciło pełnią przeróżnych kolorów. Wszystkie drzewa rosnące obok jego 

okna zdawało się, że zaczynały co dopiero budzić się ze snu. Chłopiec 

poczuł na swoim ciele było lekki powiew porannego wiatru, który 

niekiedy głośno dmuchając grał na liściach drzew powodując przy tym 

szmer zroszonej trawy. Wzrok Mikołaja powędrował poza ogrodzenie 

gospodarstwa. Zobaczył duże pole na którym rozciągał się ogromny sad 

kwitnących jabłoni, śliw i gruszy. Najbardziej jednak chłopcu podobał się 

poranny śpiew ptaków.  

Oglądając te wszystkie dzieła przyrody  Mikołaj pomyślał sobie: Jak 

mądry musi być ten , kto to wszystko tak pięknie zaplanował.  

 

Co zauważył Mikołaj? 

Co robiło słońce? 

Co robiły drzewa? 

Co na konie pomyślał sobie Mikołaj? 

Jak myślicie o kim myślał? 

 

Dla kogo wszystkie stworzenia grają, szumią, śpiewają? 

O kim one wszystkie mówią? 

Co mówią nam o Panu Bogu? 

 

Pan Bóg bardzo nas kocha. Stworzył dla nas cały świat. Zachwycamy się 

nim gdy patrzymy na piękną przyrodę. Zdumiewamy się jej dziwami. O 

Bogu mówi nam cały wielki i potężny świat oraz kosmos. Mówią one jako 

wielki, dobry i mądry jest ich stwórca  - Bóg. 

Słuchowisko  Nagranie CD 

4. Wymiar biblijny:  

Posłuchajcie teraz jak Pan Bóg stwarzał świat: 

(perykopa jest dość długa. Lepiej ją opowiedzieć) 

Rdz 1:1-27 

1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 

2. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 

powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 

3. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. 

4. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 

5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął 
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wieczór i poranek - dzień pierwszy. 

6. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i 

niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! 

7. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód 

ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 

8. Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - 

dzień drugi. 

9. A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno 

miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało, 

10. Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał 

morzem. Bóg widząc, że były dobre, 

11. rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, 

drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w 

których są nasiona. I stało się tak. 

12. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego 

gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich 

gatunków. A Bóg widział, że były dobre. 

13. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. 

14. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na 

sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, 

dni i lata; 

15. aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad 

ziemią. I stało się tak. 

16. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i 

mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 

17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 

18. aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A 

widział Bóg, że były dobre. 

19. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. 

20. Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a 

ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! 

21. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju 

pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo 

skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, 

22. pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście 

zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. 

23. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 

24. Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: 

bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało 

się tak. 

25. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt 

pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 

26. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego 

Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, 

nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 

ziemi! 

27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 

5. Wymiar eklezjalny:  

Prawdę o stworzeniu przekazuje bardzo trafnie piosenka, której teraz się 

nauczymy: 

(nag. 16). 

 

1. Kto stworzył mrugające gwiazdki, 

mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki. 

Śpiew  
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Kto stworzył mrugające gwiazdki, 

Nasz Ojciec Bóg. 

2. Kto stworzył falujące morze, 

falujące morze, falujące morze, 

Kto stworzył falujące morze, 

Nasz Ojciec Bóg. 

3. Kto stworzył fruwające ptaszki, 

fruwające ptaszki, fruwające ptaszki, 

Kto stworzył fruwające ptaszki, 

Nasz Ojciec Bóg. 

4. Kto stworzył ciebie i mnie, 

ciebie i mnie, ciebie i mnie, 

Kto stworzył ciebie i mnie, 

Nasz Ojciec Bóg. 

 

O czym mówi ta piosenka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

6. Wymiar egzystencjalny:  

Drogie dzieci, zachwycamy się, gdy patrzymy na piękne góry, kolorowe 

motyle, barwne kwiaty i różne zwierzęta. Ten,  kto dobrze patrzy potrafi 

nie tylko zauważyć, że one są bardzo piękne, ale również że one potrafią 

mówić. 

Przekonał się o tym bohater naszego opowiadania ośmioletni Mikołaj. A 

co ważniejsze w przyrodzie Mikołaj zobaczył wielkość Pana Boga, Który 

to wszystko stworzył. 

Wykład   

7. Wymiar liturgiczny: 

Cały świat wspaniały i piękny stworzył Bóg.  On,  który jest jednocześnie 

wspaniałym Ojcem i dobrym artystą. Każdy zaś artysta cieszy się gdy 

ludzie chwalą jego dzieło i zachwycają się nim. Podobnie Pan Bóg 

również cieszy się gdy chwalimy go i zachwycamy się Jego dziełami.  

Za wszystko co uczynił najpiękniej dziękujemy Bogu na Eucharystii 

(Mszy św.). wtedy wraz z nami modli się Pan Jezus, a do modlitwy 

dołączają się wszyscy apostołowie i święci. Wtedy wraz z nimi śpiewamy 

hymn: Święty, Święty, Święty... (recytuje z uczniami) 

Modlitwa   

8. Podsumowanie:   

9. Zadanie domowe: 

Proszę pokolorować obrazek.  

  

10. Modlitwa końcowa:    

 

 

 

 


