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TEMAT: JEZUS POZDRAWIA NAS I JEST Z NAMI 

 

Cel dydaktyczny: Jezus jest wśród nas obecny 

Cel wychowawczy: świadomość obecności Chrystusa obok nas 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Zapraszam do siebie dwie osoby. Dwie z nich siadają na krzesełkach 

plecami do tablicy a twarzą do pozostałych uczniów. Teraz zawiążemy 

wam oczy. Poproszę, aby podeszło do mnie dwóch asystentów. Waszym 

zadaniem będzie osobom, które maja zawiązane oczy wręczyć przedmioty, 

które zapiszę na tablicy, oni maja zgadnąć co otrzymali do dłoni, a klasa 

ma sprawdzać czy dobrze odpowiedzieli – proszę nie podpowiadać. 

1. Długopis; 

2. Książka; 

3. Gumka; 

4. Kreda; 

5. Plecak; 

6. POWIETRZE! 

 

Czy da się dotknąć powietrze? (nie) 

A czy ono istnieje? (tak). 

 

Moi drodzy podobnie jest z Panem Jezusem. Nie możemy Go dotknąć, 

zobaczyć, ale On naprawdę jest obok nas, patrzy na nas. Skąd o tym 

wiemy? Posłuchajcie Pisma świętego. 

Zabawa 

edukacyjna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Potrzebne 

przedmioty  

4. Wymiar biblijny:  

Mt 28:19-20 

19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

20. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

 

Do kogo Pan Jezus skierował te słowa? (do apostołów) 

Kto dziś zastępuje apostołów? (kapłani) 

Co Pan Jezus obiecał? (że będzie z nami) 

 

Jn 14:18 

18. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 

 

Powiedzcie mi kto to jest sierota? (nie ma rodziców) 

Jakie jest dziecko, które nie ma rodziców? (smutne) 

A co powiedział Pan Jezus? (że nie zostawi nas sierotami, czyli nie 

pozwoli byśmy byli smutni) 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

 

 

 

 

Odczyt  

 

Pogadanka  

Pismo św. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo św. 

5. Wymiar liturgiczny:  

Teraz nauczymy się bardzo ładnej piosenki i bardzo krótkiej. 

Proszę was abyście stanęli w kole. 

(nag. 7) 

 

Śpiew  Nagranie 

CD, tekst dla 

uczniów 
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Jezus jest tu, Jezus jest tu. 

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię, 

Jezus jest tu. 

 

Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas. 

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię, 

Pan jest wśród nas. 

 

Bóg kocha nas, Bóg kocha nas. 

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię, 

Bóg kocha nas. 

6. Wymiar egzystencjalny: 

Posłuchajcie opowiadania o pewnej dziewczynce. 

 

(nag. 8) 

W sobotę rano ośmioletnia Marysia wybrała się z mamą na duży targ w 

sąsiednim mieście. Zbliżała się zima, dziewczynka potrzebowała nowej 

kurtki i butów. Zanim wyszły z domu Marysia musiała złożyć obietnicę, 

że nie będzie sama nigdzie się oddalać. Targ był bardzo duży i mama bała 

się, że córka może się zgubić. Marysia bardzo lubiła zakupy z mamą i 

chętnie obiecała być bardzo grzeczną. Ale kiedy znalazła się wśród tych 

wszystkich straganów z ciekawymi rzeczami zapomniała o obietnicy. 

Zatrzymała się przy jednym stoisku z zabawkami, podbiegła do drugiego... 

Niestety po chwili zorientowała się, że jest sama w tłumie obcych ludzi, a 

mamy nigdzie nie widać. Przeszła kawałek w jedną stronę, potem w drugą, 

skręciła w przejście między dwoma sąsiednimi straganami, ale po mamie 

nie było ani śladu. W końcu zrozumiała, że się zgubiła. Łzy same 

napłynęły jej do oczu. Chodząc w kółko, rozglądała się na wszystkie 

strony w nadziei, że ujrzy gdzieś zielony płaszcz mamy, ale bez skutku. W 

końcu usiadła na ławce i rozpłakała się na dobre. Czuła się bardzo 

samotna, przestraszona i nieszczęśliwa. Nagle ktoś pogłaskał japo głowie. 

Podniosła oczy i zobaczyła uśmiechniętą twarz pana, którego wcześniej 

często widziała w swoim kościele na Mszy świętej. Był bardzo miły. 

Kiedy dowiedział się, co się stało obiecał pomóc. Zaprowadził zapłakaną 

dziewczynkę do informacji. Pracująca tam pani podeszła do mikrofonu i 

ogłosiła przez głośniki, że zagubiona Marysia czeka tu na swoją mamę. Po 

dziesięciu minutach szczęśliwa dziewczynka była już w ramionach 

zadyszanej i zdenerwowanej mamy. 
 

Jak miała na imię dziewczynka? 

Gdzie udała się z mamą? 

Co się wydarzyło? 

A dlaczego zabłądziła? (była nieposłuszna mamie) 

Jak zareagowała dziewczynka? (była smutna) 

Jak zakończyła się historia Marysi? 

Słuchowisko  Nagranie CD 

8. Wymiar eklezjalny:  

Marysia była nieposłuszna i przez to zabłądziła. Kiedy Pan Bóg stworzył 

ludzi również nie chciał, aby się od Niego oddalili. Kochał ich i pragnął 

uchronić ich od zła. Jednak ludzie zapomnieli o przestrogach Boga, odeszli 

od Niego i stali się przez to nieszczęśliwi, samotni i przestraszeni. Jednak 

kochający Pan Bóg nie zostawił ludzi samych, uczynił dla nas coś bardzo 

wyjątkowego. Zesłał na świat swego Syna:  (J 3, 16). „Tak bowiem Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. 

 

Wykład  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Co uczynił Pan Bóg dla ludzi? 
Dlaczego to zrobił? (bo nas kocha) 

Powiedzcie mi jeszcze gdzie najczęściej spotykamy się z Panem Jezusem? 

A powiedzcie mi kiedy rozmawiamy z Panem Bogiem? (na modlitwie) 

A kiedy powinniśmy się modlić (rano i wieczorem) 

 

Jeżeli będziemy codziennie rozmawiać z Panem Bogiem jeżeli będziemy 

się modlić, to wtedy zawsze Pan Bóg będzie blisko nas i nigdy Go nie 

zgubimy i nigdy nie będziemy smutni tak jak Marysia z naszego 

opowiadania. 

Pogadanka  

8. Podsumowanie:  

Kto jest zawsze obok nas? 

Kiedy jesteśmy blisko Pana Boga? 

Pogadanka   

9. Zadanie domowe: Pokoloruj obrazek.   

10. Modlitwa końcowa:    

 


