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TEMAT: JESTEM DZIECKIEM BOŻYM – DZIECKIEM ŚWIATŁOŚCI  

 

Cel dydaktyczny: chrzest, dziecięctwo Boże wezwaniem do radosnego świadectwa  

Cel wychowawczy: zachęta do stawania się światłem dla innych  

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Z pewnością pamiętacie piosenkę, której uczyliśmy się kiedyś. Chcę 

abyśmy od niej zaczęli nasze spotkanie: 

(nag. 20). 

Ref: Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la, 

Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la, la, la, la. 

1.Ojciec Bóg kocha nas miłość swą zsyła nam, 

Któż jak On wielki jest, któż jak on miłość ma. 

Święty Bóg Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń 

Kocha nas dzieci swe mimo grzechów, mimo wad. 

Dzieckiem Bożym... 

 

2. Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam. 

Jezus Bóg zniżył się, Jezus Brat zbawił nas. 

On przez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł. 

Zmartwychwstał jako Pan, On jedyna drogą nam. 

Dzieckiem Bożym... 

 

3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie, 

cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie. 

Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc, 

Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał dziecko swe. 

Dzieckiem Bożym... 

 

Powiedzcie mi kiedy staliśmy się Dziećmi Bożymi? (chrzest) 

Kto przyniósł was do chrztu? 

A może ktoś pamięta datę swego chrztu albo ma zapisaną? 

Śpiew  Nagranie CD 

4. Wymiar eklezjalny:  

Kto wie jak wygląda chrzest? 

Otwórzcie wasze podręczniki na s. 193.  

Powiedzcie mi co widzicie na obrazku? 

Co trzyma jeden z mężczyzn w ręku? (świecę) 

Co daje świeca? (światło) 

Po co jest nam potrzebne światło? (by widzieć) 

 

Kiedy rodzice i chrzestni przynieśli was do kościoła kapłan skierował do 

nich takie słowa: „Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego 

światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci 

oświecone przez Chrystusa, postępowały jak dzieci światłości [...]”. 

 

Kiedy postępujemy jak dzieci światłości? 

Co trzeba zrobić? 

 

Pogadanka  Podręcznik  
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5. Wymiar egzystencjalny:  Posłuchajcie pewnego opowiadania. 

(nag. 54). 

Nowy Jork jest ogromnym miastem i najwygodniej jest poruszać się w 

nim kolejką podziemną. Tysiące pociągów przebiega pod ziemią w dzień i w 

nocy, przewożąc codziennie setki tysięcy osób. Dla dobrego 

funkcjonowania kolejka podziemna potrzebuje energii elektrycznej. Gdyby 

tej energii nagle zabrakło zatrzymałoby się wszystko: koleje, komputery, 

które nimi kierują, światła oświetlające stacje i tunele. Otóż kiedyś właśnie 

się tak zdarzyło. Zgasły wszystkie światła. Ludzie zaczęli krzyczeć. Pociąg nr 

318 miał porządną awarię. Zbyt gwałtowne hamowanie spowodowało iskry 

i lokomotywa zaczęła dymić. Gryzący dym wypełnił tunel. 

-Wszyscy niech natychmiast opuszczą pociąg! – zawołał motorniczy, 

rozbijając młotkiem szyby okien. 

Pasażerowie wychodzili z pociągu potykając się. Krzyki nasilały się. 

Ciemność była zupełna. Pierwsi skakali w ciemność, szukając rękoma ścian, 

ale potykali się o szyny i upadali na ziemię. Następni spadali na nich. 

Zaczynało brakować powietrza. Ktoś zrozpaczony upadł, szepcąc: 

-To już koniec... Nie wyjdziemy stąd! 

Ale właśnie w tym momencie pewien pan zaczął czegoś szukać w swej 

skórzanej teczce. Przypomniał sobie nagle o czymś, co zawsze nosił ze sobą: o 

malutkiej latarce na baterie. Znalazł ją pośród papierów. Nacisnął na przycisk i 

lampka zapaliła się. To był cud. Gdy ukazał się ten punkt świetlny, tłum, który 

krzyczał i szalał, zamilkł. 

-Bogu dzięki! - powiedział ktoś. 

-Chodźcie za mną! Krzyknął mężczyzna. 

Ludzie, trzymając się za ręce, podążyli za nim szeregiem. Wkrótce wszyscy 

dotarli do bezpiecznego miejsca. 
 

Co się wydarzyło ? 

Kto pomógł zrozpaczonym ludziom? 

Co miał z sobą ów mężczyzna? 

Słuchowisko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Nagranie CD 

6. Wymiar biblijny:  

Posłuchajcie co Pan Jezus mówi na temat światła i kto jest światłem.  

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza  

Mt 5:14-16 

14. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 

górze. 

15. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, 

aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 

16. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 

dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

Kogo Pan Jezus nazywa światłem? (ludzi) 

Jak myślicie kiedy człowiek jest światłem dla drugiego człowieka? 

Co mają widzieć ludzie? (dobre uczynki) 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Pismo św. 

7. Podsumowanie: 

Aby być dzieckiem Bożym, dzieckiem światłości musicie w swoim życiu 

wypracować różne cnoty a szczególnie: łagodność, cierpliwość i radość. 

Będąc ludźmi posiadającymi te cnoty będziecie światłem dla innych. A 

przypomnieniem dla was będą medaliony, które otrzymacie. (załącznik)  

     

Pogadanka  Przylepne 

medaliony 
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I pamiętajcie człowiek smutny, ponury nigdy nie będzie światłem dla 

innych. Bo każdy święty chodzi uśmiechnięty.  

8. Wymiar liturgiczny: 

Bóg tak bardzo kocha ciebie, mnie, wszystkich ludzi, że dał nam Jezusa, 

abyśmy uczyli się, jak być Dzieckiem Bożym, abyśmy mogli żyć wiecznie 

w niebie. Nauczmy się dzisiaj piosenki, która mówi, że Jezus jest radością 

naszego życia. 

(nag. 55) 

1. Jesteś radością mojego życie, o, o Panie mój 

Jesteś radością mojego życie, o, o Panie mój. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,  

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,  

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

 

2. Jesteś miłością mojego życia, o, o Panie mój, 

Jesteś miłością mojego życia, o, o Panie mój. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,  

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,  

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

 

3. Jesteś nadzieją mojego życia, o, o Panie mój, 

Jesteś nadzieją mojego życia, o, o Panie mój. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,  

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,  

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

 

4. Jesteś pokojem mojego życia, o, o Panie mój, 

Jesteś pokojem mojego życia, o, o Panie mój. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, 

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,  

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. 

Śpiew  Nagranie CD 

Xero dla 

uczniów  

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    

 

(załącznik)  

     
 

 


