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TEMAT: BÓG OJCIEC KARMI NAS 

 

Cel dydaktyczny: uczeń wie, że wszystko co posiada pochodzi od Pana Boga 

Cel wychowawczy: budzimy wdzięczność katechizowanych za otrzymywane dary, a szczególnie za chleb 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Powiedzcie mi co robią wasi rodzice? 

Gdzie pracują? 

Po co ludzie pracują? (pieniądze) 

Po co ludziom pieniądze? (zakupy) 

 

Otrzymacie teraz ode mnie listę rzeczy (załącznik) waszym zadaniem jest 

postawić znak „+” przy rzeczach niezbędnych dla nas do życia i znak „-” 

przy rzeczach mniej ważnych oraz „!” przy rzeczach bez których 

umieramy. 

 

Lista: samochód; klocki; chleb (inne pokarmy); komputer; woda; 

powietrze; ubranie; rower; książki; mieszkanie; ozdoby; szkoła. 

Analiza pracy.  

Pogadanka  

 

 

 

 

 

Test wyboru  

 

 

 

 

Pogadanka  

 

 

 

 

 

 

Xero dla 

uczniów  

4. Wymiar egzystencjalny: 

Powiedzieliśmy, że bez powietrza, wody i chleba nie da się żyć. 

Odpowiedzcie zatem na pytania: 

Kto stworzył świat? (Pan Bóg) 

Czy powietrze też? (tak) 

A wodę? (tak) 

A skąd bierze się chleb? Czy w takiej postaci stworzył go Bóg jak widzie? 

(kładę na stole pokrojony chleb) 

 

Otwórzcie teraz podręczniki na s. 165. Powiedzcie co widzicie na 

obrazkach.  

 

Proszę was teraz byście wyszły z ławek i by każdy stanął tak by nie 

przeszkadzał koledze.  

1. najpierw by był chleb trzeba zasiać ziarno. Kto pokaże jak sieje się 

zboże? (wszyscy naśladujemy kolegę) 

2. potem ziarno leży w ziemi. Zatem kucamy. Wyobrażamy sobie, że 

jesteśmy ziarnem. 

3. potem świeci słońce i pada deszcz a ziarno rośnie. Wstajemy powoli. 

4. kiedy ziarno dorośnie przychodzi czas dojrzewania. Łany zbóż owiewa 

wiatr. Podnosimy ramiona do góry i machamy.  

5. kiedy przychodzi czas żniwa zbieramy ziarno. Obecnie dokonuje się to 

za pomocą kombajnu. My jednak powróżmy do starej tradycji i 

będziemy zbierać zboże kosą. 

6. teraz zebrane zboże trzeba omłócić cepami. 

7. teraz ciężkie worki nosimy do młynarza. 

8. potem mielimy ziarno. 

9. mieszamy mąkę i zagniatamy ciasto. 

10. wkładamy chleb do pieca. 

11. wyjmujemy chleb, taki jak jest na stole. 

Pogadanka  

 

 

 

 

 

Pokaz  

 

 

Pogadanka  

 

 

Zabawa z 

pokazywanie

m  

 

 

 

 

 

 

Chleb  

 

 

Podręcznik  
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Trochę się na męczyliśmy z tym upieczeniem chleba i myślę, że każdy 

zasłużył na kawałek naszego chleba, który lży na naszym stole. Zanim 

jednak przystąpimy do posiłku stańmy ładnie i pomódlmy się za tych, 

którzy pracowali by powstał ten chleb. 

5. Wymiar liturgiczny: 

Pobłogosław panie Boże nasz, pobłogosław ten chleb i tych którzy go 

przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem, radością i miłością z innymi. 

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 

 

Ojcze nasz...  

Życzę smacznego!!!!! 

Modlitwa   

6. Wymiar eklezjalny:  

Podczas modlitwy Ojcze nasz..., którą przed chwilką odmówiliśmy, 

wypowiedzieliśmy takie słowa: „Chleba naszego powszedniego daj nam 

dzisiaj..” Te słowa wyrażają naszą ufność względem Pana Boga, który 

każdego dnia udziela nam potrzebnych dóbr, zarówno materialnych jak i 

duchowych. Dlatego spożywając chleb pamiętajcie o tych, którzy włożyli 

swoja pracę i wysiłek w przygotowanie tego chleba. 

Musimy także pamiętać, że ze zorza z którego powstaje chleb codzienny 

powstaje także chleb eucharystyczny – Ciało Chrystusa. 

  

7. Wymiar liturgiczny: 

Nauczymy się teraz pieśni. 

Ref: Panie dobry jak chleb, 

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

Bo Tyś do końca nas umiłował, 

Do końca nas umiłował. 

 

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie, 

Byśmy do nieba w drodze nie ustali. 

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię 

Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry... 

 

2. Ziarna zbierzemy odrzucimy chwasty, 

Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,  

A chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry... 

 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie uczynimy, 

Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry... 

 

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, 

A w znaku chleba z nami pozostałeś. 

I dla nas zawsze masz otwarte serce, 

Bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry... 

Śpiew  Tekst  

8. Wymiar biblijny:  

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza. 

Mt 15:34-38 

34. Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę 

rybek. 

35. Polecił ludowi usiąść na ziemi; 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

 

Pismo św. 
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36. wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, 

dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. 

37. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 

siedem pełnych koszów. 

38. Tych zaś, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie licząc kobiet i 

dzieci. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

Co zrobił Pan Jezus? 

Czy wszyscy się najedli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

9. Podsumowanie:  (nag. 50) 

Kiedy przyszły wakacje pewien młodzieniec o imieniu Dawid opuścił dom 

rodzinny i postanowił szukać chleba szczęścia. Ale chociaż wchodził do 

wszystkich piekarni i pytał w każdym sklepie nigdzie nie słyszano o takim 

chlebie.  

Kiedy pewnego razu, smutny i głodny Dawid wędrował przez jakieś 

miasto podeszła do mała dziewczynka i powiedziała: 

-wyglądasz na głodnego! Wprawdzie nie mam za wiele chleba, ale chcę 

się z tobą podzielić tym co mam. 

Zanim Dawid zdążył coś odpowiedzieć, już trzymał w dłoni kawałek 

chleba. W tym samym momencie zniknął z jego twarzy smutek. 

-chleb szczęścia! – zawołał. Masz chleb szczęścia. Skąd go wzięłaś? 

-to zwykły chleb, który dziś rano upiekła moja mama i dała mi bym nie 

była głodna. Pomyślałam, że jesteś głodny i podzieliłam się nim z tobą – 

powiedziała dziewczynka. 

-i to wszystko? To nie jest żaden wyjątkowy chleb – zapytał zdziwiony 

młodzieniec. 

-nie, on jest taki sam jak wszystkie inne chleby – odpowiedziała 

dziewczynka. A Dawid zrozumiał, że tym czym chętnie się dzielimy staje 

się chlebem szczęścia. 

 

Co szukał młodzieniec? 

Gdzie szukał tego chleba? 

Czy tam znalazł? 

A gdzie znalazł chleb o którym marzył? 

Jeżeli chcesz być szczęśliwy dziel się z innymi.  

Słuchowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka   

Nagranie CD 

10. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

11. Modlitwa końcowa:    

 

(załącznik).  

1. samochód  

2. klocki  

3. chleb; pokarm  

4. komputer  

5. woda  

6. powietrze  

7. ubranie  

8. rower  

9. książki  

10. mieszkanie  

11. ozdoby  

12. szkoła.  

 


