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TEMAT: BÓG PRAGNIE NASZEGO SZCZĘŚCIA  

 

Cel dydaktyczny: przekazanie uczniom prawdy o Bogu, który zawsze pragnie naszego dobra  

Cel wychowawczy: uczeń chce wypełnić wolę Ojca 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Jakie w domu macie obowiązki? 

Kto wam te obowiązki zleca? (rodzice) 

A w szkole co jest waszym obowiązkiem? 

A gdybyście te zadania, wolę rodziców wykonali źle? (rodzice gniewaliby 

się) 

Co wtedy trzeba zrobić? (przeprosić i zadanie wykonać jeszcze raz) 

 

Pan Bóg ma także wobec nas pewne plany. Ma dla nas pewne zadania do 

wykonania. Jakie o tym będziemy rozmawiać na dzisiejszej katechezie, a 

pomocą będzie dla nas pewno opowiadanie. 

Pogadanka   

4. Wymiar egzystencjalny: 

(nag. 49). 

Monika w tym roku rozpoczęła naukę w szkole. Nauczycielka posadziła ją 

obok Agatki. Będą teraz koleżankami, bo razem siedzą w ławce, razem też 

wychodzą na przerwę. Monika jednak widzi, że jej nowa koleżanka jest 

bardzo nieśmiała. Jest ubrana schludnie, ale biednie ponieważ jej tato 

zarabia bardzo mało. Natomiast tato Moniki jest lekarzem i zarabia dobrze 

więc Monika ma ubranie ładne i drogie.  

Monika jest dobrą dziewczynką. Nie chce zrobić przykrości swej 

koleżance, dlatego nie patrzy na jej ubranie i nie chwali się przed nią, że 

ma wszystko ładniejsze i droższe. Podczas przerwy Monika pokazuje 

Agatce swoje kolorowe kredki i inne przybory i mówi: 

-możesz zawsze używać moich przyborów. Położę je na środku ławki, a ty 

rysuj nimi tak jak by były twoje. 

Agatka bardzo się ucieszyła i podziękowała koleżance. 

Kiedy Monika wróciła do domu opowiedziała rodzicom o swojej nowej 

przyjaciółce. W końcu zapytała: 

-czy mogę w niedzielę zaprosić Agatkę do nas? 

Oczywiście rodzice wyrazili zgodę. Mama nawet upiekła specjalnie na tę 

okazję placek z jabłkami i kupiła lody. Monika z wielką niecierpliwością 

czekała upragnionej niedzieli. 

Przez całe niedzielne popołudnie padał deszcz, więc dziewczynki musiały 

się bawić w domu. Monika pokazała koleżance wszystkie lalki, zabawki i 

kolorowe książki. Kiedy Agatka bawiła się Marcelką, lalką Moniki 

powiedziała: 

-ta lalka jest bardzo ładna. 

-podoba ci się? – zapytała Monika. 

-tak, jest bardzo ładna – westchnęła Agata – ale najbardziej podobałaby się 

ona mojej młodszej siostrzyczce. 

Monika nie zastanawiając się długo pobiegła do kuchni i zapytała 

rodziców, czy może podarować koleżance kilka lalek i książek, których i 

tak ma za dużo. Oczywiście rodzice wyrazili zgodę i bardzo się ucieszyli, 
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że ich córka ma bardzo dobre serce.  

Jeszcze bardziej cieszyła się Agatka i jej siostra, gdy otrzymały dużo 

ładnych lalek i kolorowych książek 

 

Powiedzcie mi czy podoba się wam postawa Moniki? 

Co zrobiła Monika? 

A czy postępowanie Moniki podobało się rodzicom? 

A jak myślicie, komu jeszcze bardziej podobało się postępowanie Moniki? 

(Panu Jezusowi) 

Czy myślicie, że Monika zrobiła to czego chciał Pan Bóg? 

 

 

 

 

Pogadanka   

5. Wymiar biblijny:  

Posłuchajcie teraz co powiedział Pan Jezus. 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza. 

Mt 19:16-23 

16. A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co 

dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? 

17. Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest 

Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. 

18. Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie 

cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 

19. czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego! 

20. Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi 

jeszcze brakuje? 

21. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co 

posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź 

i chodź za Mną! 

22. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem 

wiele posiadłości. 

23. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: 

Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

Kto przyszedł do Pana Jezusa? 

O co zapytał ten człowiek? 

Co mu powiedział Pan Jezus? 

A co odpowiedział młodzieniec? 

Co wtedy kazał mu zrobić Pan Jezus? 

Czy ten młodzieniec postąpił tak jak Monika z naszego opowiadania? 

Co powiedział Pan Jezus gdy odszedł młodzieniec? 

 

Powiedzcie mi jeszcze. Gdy Monika podarowała lalkę koleżance to była 

radosna czy smutna? (radosna) 

A młodzieniec, który nie chciał się z nikim podzielić był radosny czy 

smutny? (smutny) 

  

6. Wymiar eklezjalny:  

Pan Bóg pragnie naszego szczęścia. Chce by każdy z nas był radosny, tak 

jak Monika. Tylko On może nam dać prawdziwe szczęście, pokój i radość 

wieczną. Jednak już tu na ziemi możemy doświadczyć trochę tej radości i 

pokoju, jeżeli będziemy pełnić Jego wolę, tak jak Monika.  

Najdoskonalej wolę Pana Boga wypełnił Pan Jezus, kiedy podjął za nas 

krzyż i na nim umarł.  

 

Wykład   
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Kiedy odmawiamy modlitwę Ojcze nasz, także prosimy Pana Boga o 

spełnienie Jego woli. Dlatego teraz powstańmy i módlmy się wspólnie. 

7. Wymiar liturgiczny: 

Będziemy modlić się o dobre i ofiarne serce i byśmy w ten sposób 

wypełnili wolę Pana Boga: 

Ojcze nasz... 

 

Zaśmiewajmy piosenkę, której nauczyliśmy się kiedyś. 

(nag 48). 

Świat byłby taki ubogi, gdybyśmy się nie spotkali. 

Bo nasza miłość ubogaca świat, 

Ty kochasz mnie, a ciebie ja, a ciebie ja. 

Modlitwa  

 

 

 

 

Śpiew  
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8. Podsumowanie: 

Otwórzcie teraz podręczniki na s. 163. Wykonajcie polecenie. (załącznik) 

Praca z 

podręcznikie

m 

Podręcznik, 

xero 

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    
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