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TEMAT: JEZUS CZEKA NA NAS 

 

Cel dydaktyczny: przekazanie prawdy o obecności Jezusa zmartwychwstałego w życiu ludzi ochrzczonych 

Cel wychowawczy: zachęta do spotkania się z Jezusem podczas modlitwy indywidualnej i wspolnotowej 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Posłuchajcie pewnej historii: Maciek zasiał kwiaty w balkonowej 

skrzynce. Małe rośliny według niego nie wzrastały wystarczająco szybko. 

W końcu znudziło się mu czekanie i wszystkie pociągnął z ziemi o 

centymetr, aby wyglądały na większe. 

Jak myślicie co się stało z roślinami? (uschły)  

Co znudziło się Michałowi? (czekanie) 

Na co jeszcze ludzie czekają np. w kolejkach? (zakupy, na poczcie itp.) 

A na was kto czeka? (rodzice) 

A dlaczego na was czekają? (kochają) 

Jak myślicie co czuje człowiek kiedy czeka? (denerwuje się, niecierpliwi) 

Opowiadani

e  

 

4. Wymiar egzystencjalny: 

Teraz mam dla was jeszcze jedną zabawę.  

Kto zna baśń o śpiącej królewnie? 

Może ktoś opowie? 

 

Jedna z trzynastu wróżek nie została zaproszona na urodziny królewny. 

Chcąc się zemścić zawołała: 

-gdy królewna ukończy 15 lat, ukłuje się wrzecionem i umrze. 

Pozostałe wróżki zaprotestowały: 

-nie, nie umrze, ale będzie spała sto lat. I tak się stało. Gdy księżniczka 

miała 15 lat ukuła się wrzecionem i zasnęła, a wraz z nią zasnęło całe 

królestwo. Wokół zamku wyrosły gęste zarośla przez które nie mógł się 

nikt przedostać. Przyszedł jednak odpowiedni czas, kiedy minęło sto lat,  

przedostał się do zamku młody królewicz, który pocałował księżniczkę a 

ta obudziła się ze snu. Potem żyli długo i szczęśliwie. 

 

Czy sto lat to długo? 

Teraz proszę by każdy z was zamknął oczy i udawał, że śpi. Możecie 

otworzyć oczy dopiero wtedy gdy dotknę was szalem (albo wezwę po 

imieniu i nazwisku). Jednak kiedy zostaniecie dotknięci szalem nie 

możecie odezwać się ani słowem.  

 

A teraz powiedzcie mi jak czułaby się osoba, gdyby nie została dotknięta? 

Czy byłaby radosna czy smutna? (smutna) 

Pogadanka  

 

 

 

 

Opowiadani

e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa  

 

 

 

 

 

Baśń o 

śpiącej 

królewnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szal, 

muzyka  

5. Wymiar eklezjalny:  

Na was każdego dnia czeka także ktoś wyjątkowy.  

Czy wiecie kto to jest? (Pan Jezus) 

Kiedy można spotkać Pana Jezusa? (na modlitwie) 

A kiedy każdy powinien się modlić? (rano, wieczorem) 

 

Pan Jezus także wtedy na was czeka. I byłoby mu naprawdę smutno gdyby 

się ni doczekał na waszą modlitwę. My Go co prawda wtedy nie widzimy, 

Pogadanka   
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ale On naprawdę na was czeka. 

 

Powiedzcie mi jeszcze: 

O czym można rozmawiać z Panem Jezusem? 

A jest takie szczególne miejsce, taki szczególny dom w którym czeka na 

nas Pan Jezus. Co to za miejsce? (kościół) 

A kto z was chodzi do kościoła? 

A z kim chodzicie? 

Co robimy w kościele? 

Co takiego dzieje się w kościele? (msza św.) 

Za kogo powinniśmy się modlić? (rodzice, nauczyciele) 

Dlaczego za nich? (aby im podziękować) 

6. Wymiar biblijny:  

Posłuchajcie teraz za kogo krze nam się modlić Pan Jezus: 

 

Mt 5:44 

44. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 

tych, którzy was prześladują; 

 

Za kogo mamy się modlić? 

Kto to jest nieprzyjaciel? 

Czy łatwo jest modlić się za nieprzyjaciół? 

 

Pan Jezus chce byśmy modlili się za wszystkich, nawet za tych którzy nam 

źle życzą. 

Odczyt 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka   

Pismo św.  

7. Wymiar liturgiczny: 

Nauczymy się teraz nowej piosenki, zachęcam was byście śpiewały ją rano 

lub wieczorem z rodzicami lub dziadkami. 

 

(nag. 53). 

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy, 

Przyjm litośnie Boże prawy 

A gdy będziem zasypiali, 

Niech Cię nawet sen nasz chwali. 

 

2. Twoje oczy obrócone 

dzień i noc patrzą w tę stronę, 

Gdzie niedołężność człowieka 

Twojego ratunku czeka. 

 

3. Odwracaj nocne przygody, 

od wszelakiej broń nas szkody. 

Miej nas zawsze w swojej pieczy, 

Stróżu i sędzio człowieczy. 

Śpiew  Nagranie CD 

Xero dla 

uczniów  

8. Podsumowanie: 

Pamiętajcie. Jezus na was czeka każdego dnia. Nie zmusza was, choć daje 

lekki dotyk, tak jak tym szalikiem podczas naszej zabawy. To od was 

zależy czy odpowiecie na Jego zaproszenie, wezwanie. 

 

Do czego zachęca nas Pan Jezus po dzisiejszej katechezie? 

Zagajka   

9. Zadanie domowe:  

Proszę pokolorować obrazek.  

  

10. Modlitwa końcowa:    
 


