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TEMAT: CZYTAMY LIST KOCHAJĄCEGO BOGA  

 

Cel dydaktyczny: Pismo Święte jako list Boga do nas  

Cel wychowawczy: szacunek do Księgi Pisma Świętego. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Kto z was posiada własny telefon komórkowy? 

Po co są telefony? (żeby się porozumiewać) 

Jak można się jeszcze inaczej porozumiewać? (internet, telegram, list) 

Powiedzcie mi do kogo zazwyczaj piszemy listy? 

 

Właśnie. Listy piszemy do rodziny, przyjaciół, kolegów, znajomych. 

Piszemy do tych, których kochamy, pragniemy być z nimi w kontakcie, 

chcemy dzielić z nimi radość i smutek. 

A powiedzcie mi jeszcze o czym piszą do siebie ludzie? (pozdrawiają się, 

przekazują życzenia, pytają o zdrowie, dzielą się problemami i radościami) 

 

A czy wy piszecie listy? 

A czy cieszycie się kiedy dostaniecie list? 

Pogadanka   

4. Wymiar egzystencjalny: 

Posłuchajcie jak na list czekała mała Wiktoria. 

(nag. 12). 

Tato Wiktorii był człowiekiem interesu i dość często opuszczał dom na 

kilka tygodni wyjeżdżając na delegacje. Kiedy jednego dnia tato był już 

spakowany, a mama robiła kanapki na drogę Wiktoria siadła na kolanach 

taty i ze łzami w oczkach powiedziała: 

-Tatusiu ja nie chcę abyś wyjeżdżał. 

-Ja też nie chcę – odpowiedział tato – ale wiesz, że muszę. 

-Jeżeli już musisz – powiedziała zasmucona Wiktoria – to jedź, ale 

przynajmniej napisz do mnie list. 

Tato obiecał spełnić prośbę córki, choć tak naprawdę to wcale nie lubił 

pisać listów. 

Kiedy tylko tato znikł z oczu Wiktorii, dziewczynka siadła przy oknie i 

czekała na list od ukochanego Ojca. Nie opuszczała okna nawet do 

posiłków. Nie chciała także kłaść się spać, ale wtedy mama powiedziała: 

-Córeczko w nocy zarówno listonosz jak i listy śpią, więc ty tak samo 

musisz się położyć.  

Wiktoria szła więc do łóżka, ale z nastaniem ranka znowu siadała przy 

oknie i czekała na list. W końcu przesyłka dotarła na miejsce.  

-PO-LE-CO-NY – przesylabizowała Wiktoria napis na kopercie. Potem 

szybko otworzyła list chcąc go przeczytać. Niestety tato pisał bardzo 

niewyraźnie a Wiktoria była zbyt mała by poradzić sobie z tym tekstem. 

Oczywiście na ratunek musiała przyjść mama. Kiedy list został odczytany 

Weronika schowała go do koperty, ucałowała i położyła w widocznym 

miejscu swego pokoju. 

 

Na co czekała Wiktoria? 

Od kogo miał ten list przyjść? 

Słuchowisko 
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Gdzie wyjechał tato Wiktorii? 

Dlaczego list od taty był taki ważny? (ponieważ bardzo go kochała) 

Czy list przyszedł? 

Czy Wiktoria przeczytała sama list? 

Co się stało potem z listem? 

5. Wymiar eklezjalny:  

Moi drodzy. Jak my piszemy listy do znajomych, jak do nas piszą bliscy, 

tak Pan Bóg wystosował do człowieka długi i piękny list, który jest 

wyrazem miłości i troski Boga o człowieka. Tym listem jest Pismo Święte. 

(pokazuję księgę Pisma św.). 

Słowa, które słyszymy podczas Mszy św. Są takim listem skierowanym od 

Boga do ludzi. Dlatego powinniśmy z chęcią i uwagą słuchać czytań na 

Mszy św., słowa Bożego czytanego w czasie katechezy, albo gdy ktoś 

czyta nam w domu. Powinniśmy czekać na Słowo Boże tak, jak Wiktoria 

czekała na list od taty.  

 

Powiedzcie mi co powinniśmy zrobić, kiedy otrzymamy od kogoś list lub 

kartkę? (powinniśmy na nią odpisać, odpowiedzieć) 

Patrzcie powinniśmy także odpowiedzieć Panu Bogu na Jego list. 

Dialog  Pismo św. 

6. Wymiar liturgiczny:  

Na pewno Pan Bóg się ucieszy, kiedy odpowiemy mu dobrym 

postępowaniem i modlitwą. Dlatego teraz wstaniemy i pomodlimy się 

słowami, które otrzymacie na karteczkach. Te słowa to akt wiary: 

Wierzę w Ciebie, Boże Żywy, 

W trójcy jedyny, prawdziwy; 

Wierzę coś objawił, Boże, 

Twe słowo mylić nie może. 

Modlitwa  Tekst dla 

uczniów 

7. Wymiar biblijny:  

Chcę jeszcze abyśmy zapoznali się ze słowami i gestami, którymi 

okazujemy Panu Bogu szacunek i uwagę gdy słuchamy Słowa Bożego 

podczas Mszy św. 

 

Kto mi powie jaka jest nasza postawa gdy słuchamy słowa Bożego które 

czyta lektor lub ministrant? Stoimy, siedzimy czy może klęczymy? 

(siedzimy) 

A jakie słowa padają na końcu? (Oto Słowo Boże) 

A co odpowiadają wierni? (Bogu niech będą dzięki) 

 

A kiedy ksiądz czyta ewangelię to wtedy co robimy? (stoimy) 

Pierwsze słowa księdza to: Pan z wami. 

Co odpowiadamy? (I z Duchem twoim) 

Następnie kapłan mówi: Słowa ewangelii według np. św. Marka. 

Co odpowiadamy? (Chwała Tobie Chryste) 

Co jeszcze robimy? (kciukiem krzyżyk na czole, ustach i sercu). 

Na koniec kapłan mówi: Oto słowo Pańskie. 

A my odpowiadamy: Chwała Tobie Chryste.   

Pogadanka   

8. Podsumowanie:  

Powtórzyć wymiar biblijny!!! 

  

9. Zadanie domowe: Pokoloruj obrazek.   

10. Modlitwa końcowa:    

 


