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TEMAT: JEZUS UCZY NAS MIŁOŚCI  

 

Cel dydaktyczny: ukazanie Jezusa, który uczy nas kochać Boga i drugiego człowieka. 

Cel wychowawczy: miłość do Boga i bliźniego, zachęta do modlitwy za misjonarzy. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Proszę rozwiązać rebus (załącznik 1): 

Jakie jest rozwiązanie? 

Kogo kochacie? 

Za co ich kochasz? 

Rebus  Xero dla 

uczniów  

4. Wymiar egzystencjalny: 

Poznamy dzisiaj historię dwójki przyjaciół: Zosi i Tadka. 

(nag. 57). 

 

-Tadek! Ty złodzieju! Zabrałeś mi kredkę! – krzyknęła Zosia. 

-Ja ci nic nie zabrałem! O popatrz, leży pod ławką! – powiedział spokojnie 

chłopiec. 

W tym momencie zadzwonił dzwonek. Zosia wybiegła z klasy, nie 

przepraszając Tadka. Na drugi dzień w szkole okazało się, że Zosia jest 

chora i została w domu, Tadek postanowił ją odwiedzić. 

Cześć, Zosiu! Przyniosłem Ci zeszyty. Jak się czujesz? – zapytał z troską 

Tadzio. 

-Boli mnie głowa i mam gorączkę! – powiedziała zmieszana Zosia 

pamiętając o wczorajszym zajściu. Po krótkiej chwili powiedziała: 

-Tadku, przecież ja cię wczoraj bardzo obraziłam. Nazwałam cię 

złodziejem, krzyczałam ze złości na Ciebie, a ty przyszedłeś mnie 

odwiedzić? 

Tadek słuchał i nie odzywał się. Pamiętał, jak było mu przykro. Naraz 

usłyszał, jak Zosia mówi. 

-Tadku, ja wczoraj okazałam się twoim nieprzyjacielem, prawdziwym 

wrogiem. Przepraszam Cię, chcę być taka jak Ty! 

 

Co myślicie o Zosi i Tadku? 

Kto z was chciałby zachować się tak jak Zosia? 

Kto z was chciałby zachować się tak jak Tadek? 

Słuchowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka   

Nagranie CD 

  

5. Wymiar biblijny:  

Dostaliśmy list. Jest to list od Pana Jezusa. Kto chciałby go przeczytać? 

Mt 5:44 

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

tych, którzy was prześladują. 

Kogo Pan Jezus każe nam kochać? 

A kto jest naszym nieprzyjacielem? 

A kogo jest łatwiej kochać: mamę, tatę (...) czy nieprzyjaciela? 

Odczyt  Koperta z 

tekstem 

biblijnym  

6. Wymiar egzystencjalny: 

Narysowałem wam na tablicy dwa serca. (można także przypiąć do tablicy 

czerwone i czarne serduszko). 

W pierwszym wypiszemy sytuacje w których postępujemy tak jak nam 

Dialog  Tablica, 

kreda 

kolorowa  
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nakazuje Pan Jezus, czyli tak jak postąpił Tadzio z naszego opowiadania. 

A w drugim serduszku napiszemy te sytuacje, w których postępujemy źle. 

(na koniec można to drugie serce przekreślić) 

7. Wymiar biblijny:  

Mr 12:28-31 

28. Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się 

przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im 

odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? 

29. Jezus odpowiedział: (...) 

30. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 

31. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  

 

O co zapytano Jezusa? 

Co odpowiedział Chrystus? 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Pismo św.  

8. Wymiar eklezjalny:  

Jak myślicie czego oczekuje od nas Pan Jezus po dzisiejszej katechezie? 

Kiedy kochamy Pana Boga? 

Kiedy kochamy nieprzyjaciół? 

Kogo jest łatwiej kochać rodziców (...) czy nieprzyjaciół? 

Pogadanka   

9. Wymiar liturgiczny: 

Jest wielu ludzi, których spotkaliśmy na naszej drodze. Wielu jeszcze 

spotkamy. W ich intencji zaśpiewamy piosenkę. Pamiętajmy także o 

wszystkich, którzy pracują na misjach.  

 

(nag. 48). 

Świat byłby taki ubogi, gdybyśmy się nie spotkali. 

Bo nasza miłość ubogaca świat, 

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

 

Przed chwilą modliliśmy się za misjonarzy. 

Kto mi powie co robią misjonarze? (podręcznik s. 222). 

Pamiętajcie w swoich modlitwach o tych którzy pracują na misjach i o 

dzieciach, które dopiero uczą się o Panu Bogu. 

Śpiew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagajka   

Nagranie CD 

10. Podsumowanie: 

Proszę z puzli ułożyć całość medalu (załącznik 2).  

Puzle  Xero dla 

uczniów  

11. Zadanie domowe: 

Zamiast obrazka do domu dostaniecie xero krzyżówki znajdującej się w 

podręczniku. (podręcznik s. 216). Proszę ją rozwiązać i wkleić do zeszytu. 

 Xero 

krzyżówki  

12. Modlitwa końcowa:  
Modlitwa na zakończenie katechezy. Podziękujmy Bogu za to, że 

wspólnie mogliśmy spędzić czas. Pragniemy od dzisiaj dziękować za 

wszystkich ludzi, których spotykamy w szkole, domu. Dziękujemy Ci, 

Panie Boże. Prosimy, ucz nas być dobrymi. Prosimy Cię, Panie Boże. 

Modlitwa   
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(załącznik 1). 

 

mi otła ło patka + ść 

Hasło: …………… 

 

mi otła ło patka + ść 

Hasło: …………… 

 

mi otła ło patka + ść 

Hasło: …………… 

 

 

 

 

(załącznik 2) – najlepiej pociąć jeden egzemplarz a potem dokonać xerokopi.  

 


