
Temat. Sprawiam radość ludziom i Jezusowi.

1. Powitanie „Szczęść Boże”

2. Modlitwa - piosenka: „Sercem kocham Jezusa”.
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E

3.  Śpiewaliśmy o tym, że kochamy dobrego Jezusa. On też nas bardzo kocha.

       – Jakie wydarzenie przedstawia ta ilustracja?

W czasie chrztu św. Jezus przyłączył nas do siebie. Od tego momentu jesteśmy Jego uczniami. 
Jezus pragnie, abyśmy kochali Boga i innych, tak jak On nas kocha. Możemy okazać miłość 
drugiemu człowiekowi, kiedy mu pomagamy. Nasza pomoc sprawia radość innym, ale i my, kiedy 
pomagamy innym, odczuwamy radość. 

4. Opowiadanie - Posłuchajmy opowiadania z życia Kasi i Marka.

Kasia i Marek uczniami Jezusa 
Bardzo lubię katechezy. Pani rozmawia z nami o Bogu i śpiewa z nami radosne piosenki. 

Dowiedzieliśmy się już, że jesteśmy uczniami Jezusa, dlatego zawsze staramy się tak postępować, 
aby sprawiać Mu radość. Gdy modlimy się w sali, to składamy starannie ręce i w skupieniu 
wypowiadamy słowa modlitwy. Wczoraj pani katechetka zapytała nas: 
– W jaki sposób uczeń Jezusa może sprawić radość ludziom?
Pierwsza podniosłam rękę i powiedziałam: 
– Pewnego dnia moja koleżanka Karolina zapomniała farbek i bloku rysunkowego, a właśnie 
rozpoczynaliśmy malować kwiaty. Karolina była bardzo smutna. Wtedy powiedziałam: «Nie martw
się, Karolinko, ja ci pożyczę kartki i razem będziemy korzystać z moich farb». Karolina 
uśmiechnęła się do mnie radośnie i podziękowała mi. Pani katechetka powiedziała:
– Gratuluję ci, Kasiu. Zachowałaś się jak prawdziwy uczeń Jezusa. Mam nadzieję, że wszystkie 
dzieci umieją zachowywać się w podobny sposób. Następnie pani zadała drugie pytanie:
– Jak uczeń Jezusa może sprawić radość Jezusowi?
Wtedy do odpowiedzi zgłosił się Marek i powiedział: 
– W sobotę bardzo długo grałem z kolegami w piłkę nożną, a wieczorem poszedłem jeszcze z 
rodzicami do babci. W niedzielę rano, gdy wstałem, bardzo bolały mnie nogi. Wtedy tata 
powiedział, abym szybko zjadł śniadanie, ponieważ wkrótce wychodzimy na Mszę Świętą. 
Pomyślałem, jak daleka jest droga do kościoła, a także o tym, jak bardzo bolą mnie nogi po 
wczorajszym wysiłku. Postanowiłem jednak zachować się jak prawdziwy uczeń Jezusa: zjadłem 
szybko śniadanie i razem z rodzicami poszedłem bez marudzenia do kościoła. Pani pochwaliła 
zachowanie Marka i powiedziała:
– Uczeń Jezusa powinien zawsze wybierać dobro, a unikać zła. Na zakończenie katechezy pani 
nauczyła nas przykazania miłości Boga i bliźniego.

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E


5. Pytania do opowiadania
– Jak zachowuje się podczas modlitwy uczeń Jezusa?
– Jak Kasia sprawiła radość swojej koleżance?
– W jakiej sytuacji Marek zachował się jak uczeń Jezusa?

6. Nauka przykazania miłości
– Jakiego przykazania nauczyła dzieci pani katechetka?
Przykazanie miłości nazywane jest najważniejszym przykazaniem, ponieważ uczy nas, jak kochać 
Boga i innych ludzi. 
Uczymy dzieci przykazania miłości:
BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO Z CAŁEGO SERCA SWEGO, Z CAŁEJ 
SWOJEJ DUSZY I ZE WSZYSTKICH SWOICH SIŁ , A BLIŹNIEGO SWEGO JAK 
SIEBIE SAMEGO.
Kochać Boga z całego serca oznacza zawsze o Nim pamiętać, często z Nim rozmawiać na 
modlitwie. 
 Z radością słuchać Jego słów i wypełniać je. Kochać Boga ze wszystkich sił oznacza, że 
powinniśmy kochać Boga najmocniej jak umiemy. Nawet gdy jesteśmy zmęczeni, staramy się Mu 
służyć i oddawać cześć. 

7. Czytanie Pisma Świętego i zastanowienie się nad słowami Jezusa Mt 25,40:

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili”. 

8. Kto słucha słów Jezusa, chętnie je wypełnia i pomaga innym,
może być nazwany uczniem Jezusa.
 Oznaką ucznia jest tarcza szkolna. Myślę, że każdy z was
zasłużył na to, aby nosić tarczę ucznia Jezusa.
(Dzieci, które mają podręcznik  na stronach z naklejkami,
znajdą taką tarczę, jak na ilustracji, dzieci, które nie mają mogą
wyciąć tarczę zamieszczoną obok, można też narysować
dziecku taką tarczę).
Aby otrzymać tarczę dziecko powinno się zastanowić i
powiedzieć swój dobry uczynek. 
Po wypowiedzi odpowiadamy dziecku: „Jesteś uczniem Jezusa” 
 i przyklejamy naklejkę lub przypinamy wyciętą tarczę  na piersi
dziecka.
 Proponowane dobre uczynki: 
– Posłuchałem mamy.  Jesteś uczniem Jezusa.
– Poukładałem zabawki.  Jesteś uczniem Jezusa.
- Bawiłem się cicho, gdy rodzice byli zmęczeni. Jesteś uczniem Jezusa.
– Przeprosiłem babcię i narysowałem dla niej ładny obrazek. Jesteś uczniem Jezusa.
– Podzieliłem się z kimś cukierkami.  Jesteś uczniem Jezusa.

9. Zadanie - Podajmy sobie ręce i uśmiechnijmy się do siebie, mówiąc: „Cieszę się, że jesteś obok 
mnie. Cieszę się, że cię widzę. Bardzo Cię kocham”.
Gdy wyjdziecie na spacer i spotkacie kogoś smutnego, postarajcie się do niego uśmiechnąć, 
w ten sposób sprawicie mu radość.

10.  Dzieci uczą się rymowanki 
Gdy się modlę i pomagam, Jezusowi radość sprawiam.



11. Praca z podręcznikiem( katecheza 31)  lub kartą pracy..
Dokończ kolorować obrazki

12.  Uczniowie Jezusa spotykają się z Nim na Mszy Świętej Jezus poucza nas wtedy i napełnia 
nasze serca miłością. Pamiętajmy o udziale  w niedzielnej Eucharystii, jeśli jest to możliwe w tym 
trudnym czasie, w jakim się znaleźliśmy, prosząc Jezusa o zdrowie dla nas, naszej rodziny oraz 
tych, którzy walczą z chorobą.

13. Modlitwa
Jeżeli nie możemy pomóc drugiemu człowiekowi czynem, bo mieszka daleko albo jesteśmy za 
mali, zawsze możemy za niego się pomodlić. Modlitwa może być doskonałą formą pomocy. 
Przed rozpoczęciem modlitwy „Ojcze nasz” dzieci wymieniają imię osoby w potrzebie, za którą 
chcą ofiarować swoją modlitwę. 
Uczyńmy znak krzyża i pomódlmy się modlitwą „Ojcze nasz”


