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TEMAT: JEZUS WZYWA NAS DO CZYNIENIA DOBRA – WIELKI POST  

 

Cel dydaktyczny: ukazanie Jezusa jako Tego, który nie zgadza się na zło i uczy je pokonywać 

Cel wychowawczy: zachęcenie do czynienia dobra zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Przyniosłem wam na katechezę różne plakaty. (Prezentacja ilustracji, na 

których widoczna jest radość, piękne kwiaty. Nauczyciel rozdaje kartki, 

zwracając uwagę na ich kolor: jasny - radosny; dla kontrastu pokazuje 

kolor szary, czarny - przygnębiający, smutny, zwiędły kwiat oraz 

ilustracje, na których widoczny jest smutek, cierpienie.). 

 

Powiedzcie, które plakaty symbolizują radość? 

Jakie kolory są na tych plakatach? 

A które plakaty przedstawiają smutek? 

A tu jakie kolory mamy? 

Pokaz  

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Plakaty 

radosne i 

smutne  

4. Wymiar egzystencjalny: 

Otrzymacie teraz ode mnie formularz do wypełnienia. Pracujcie w parach. 

 

 
Analiza pracy. 

Teraz wasze wypowiedzi zapiszemy na dwóch kartkach. Na kartce koloru 

różowego zapiszemy (...) jak myślicie radosne sytuacje czy smutne? 

(radosne) 

A do sytuacji smutnych jaki kolor papieru odpowiada? (ciemny, szary) 

 

Czytam pierwszą sytuacje radosną i pytam: Co mi tę radość odbiera? itd. 

Czytam pierwszą sytuację smutna i pytam: Co zrobić by odzyskać radość? 

Praca w 

grupach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Kartki z 

formularzem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duże 

arkusze 

papieru 

różnych 

kolorów 

5. Wymiar eklezjalny:  

Otwórzcie teraz wasze podręczniki na s. 149. 

Kogo widzicie na obrazku? 

Jaki kolor ornatu ma kapłan? 

Jaki to jest kolor: radosny czy smutny? 

A czy wiecie co robi kapłan? (posypuje głowy popiołem) 

W jakim dniu ma to wydarzenie miejsce? (środa popielcowa) 

Pogadanka  Podręcznik  
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A może ktoś powie jakie słowa wtedy kapłan wypowiada? („Prochem 

jesteś i w proch się obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”) 

 

Moi drodzy. W środę popielcową rozpocznie się w Liturgii Kościoła czas 

bardzo szczególny. Jest to okres Wielkiego Postu. W tym czasie każdy z 

nas jest wezwany do nawrócenia, zastanowienia się nad swoim życiem. 

Jak myślicie z czego ludzie mogą się nawracać? 

6. Wymiar biblijny:  

Odczytamy teraz ewangelię, którą usłyszycie w Środę Popielcową. 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza. 

Mt 4:1-11 

1. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez 

diabła. 

2. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu 

głód. 

3. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . 

4. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

5. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku 

świątyni 

6. i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież 

napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś 

przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. 

7. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na 

próbę Pana, Boga swego. 

8. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 

wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 

9. i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 

pokłon. 

10. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz. 

11. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

O czym czytaliśmy? 

Kto kusił Pana Jezusa? 

Co chciał diabeł by zrobił Pan Jezus? 

Czy Pan Jezus usłuchał szatana? 

 

Pan Jezus odrzuca pokusy, zwycięża szatana. Daje nam przykład jak 

unikać zło i pokonywać grzech. Dlatego w Wielkim Poście każdy z nas 

musi się zastanowić, co powinien zmienić w swoim życiu by naśladować 

Pana Jezusa. Na pierwszym miejscu musimy się złączyć z Jezusem na 

modlitwie. Dlatego zapraszam was nie tylko na częstą Mszę Świętą ale 

także na Drogi Krzyżowa o godz: (...) i Gorzkie Żale o godz: (...) 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Pismo św. 

7. Wymiar liturgiczny: 

Nauczymy się dzisiaj piosenki. 

(nag. 44). 

1. Niosę w darze Tobie Chryste, mój dziecięcy wiek, 

Serce szczere, serce czyste abyś Ty go strzegł, 

Śpiew  Nagranie CD 

Teksty dla 

uczniów  
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Serce szczere, serce czyste abyś Ty go strzegł. 

 

2. Twą miłością rozgrzej Panie, serca mego chłód, 

Uczyń sobie zeń mieszkanie przez Twej łaski cud,  

Uczyń sobie zeń mieszkanie przez Twej łaski cud. 

 

3. Daj, bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił, 

Bo Ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś się w Hostii skrył, 

Bo Ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś się w Hostii skrył. 

 

4. Umocniony Twoim darem jako rycerz Twój 

Pójdę z Tobą w życie szare, na zwycięski bój,  

Pójdę z Tobą w życie szare, na zwycięski bój. 

8. Podsumowanie:   

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    

 

 


