
Drodzy Uczniowie! Informacje o podręczniku do klasy piątej podałam tydzień temu. 

Uwaga! To nowy podręcznik!!! 

 

Religia 4a 

15.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Odwagi, to Ja jestem nie bójcie się!” (Mk 6, 5). (temat 46, str. 130-131) 

Opis zajęć. Pomódlmy się wszystkich tatusiów, którzy w przyszłym tygodniu będą obchodzić 

swoje święto. Pomódlmy się także o ustanie epidemii. „Pod Twoją obronę”. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, że niezależnie od położenia, w którym znajdujemy 

się, Pan Bóg jest przy nas. 

 

Wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, ludzie, jak byśmy się czuli w czasie naszej 

kwarantanny, gdyby Pana Boga nie było. A jak wyglądaliby ludzie wiedząc, że Pan Bóg 

istnieje. 
Odp. Gdyby Boga nie było ludzie byliby zalęknieni, smutni, ale ci, którzy wiedzą, że On jest, są 

pozbawieni lęku, pogodnie nastawieni i odważni. Zobacz, są w życiu pewne sytuacje, które powodują 

w nas lęk (np. epidemia, śmierć bliskich, osamotnienie, opuszczenie), ale nad tym wszystkim jest Pan 

Jezus, który daje potrzebne łaski do przetrwania trudnych chwil.  
 

Czy wiesz, że święty Piotr także przeżywał trudne chwile i bardzo się przestraszył. Przeczytaj 

tekst biblijny o tym wydarzeniu Mt 14, 25-31. Bardzo go lubię. 

 

Czy potrafiłbyś ustnie odpowiedzieć na pytania: 

- O jakiej porze i gdzie wydarzyła się ta historia? 

- Co Pan Jezus powiedział do uczniów, gdy sądzili, że ujrzeli zjawę czyli ducha? 

- Kto wyszedł z łodzi i zaczął iść po wodzie? 

- Czego przestraszyła się ta osoba? Kogo wówczas zawołała o pomoc? 

- Co zrobił pan Jezus? 

 

Wyjaśnienie. Pan Jezus jest Tym, który przełamuje w człowieku lęk. Dzięki Niemu Piotr 

przezwycięża lęk i zaczyna kroczyć po wodzie. Do jego serca wstępuje odwaga. Pan Jezus 

jest ukazany w tej historii także jak ratownik. Tak! On ratuje Piotra, który przestraszył się, że 

utonie. Ta historia uczy, że Pan Jezus jest zawsze przy nas. Wyzwala w nas odwagę do 

czynienia dobrych rzeczy, o których nawet nam się nie śniło. W chwilach próby Pan Bóg 

oczekuje od nas zaufania. 

 

Zastanów się, na czym polega odwaga i za co cenimy odważnego człowieka. Przeczytaj słowa 

ze słowniczka ze str. 131 w podr.  

 

Wyobraź sobie, że Pan Jezus trzyma nad Tobą parasol ODWAGI, którym z miłości do nas 

Cię obdarowuje. On da Ci odwagę, byś nie cofał się przed trudną sytuacją, ale szukał 

rozwiązania i odzyskał siły, by ją pokonać. 

Ty… 

 



NOTAKA DO ZESZYTU 

Pan Jezus zaprasza ludzi, aby w chwili zwątpienia wołali, jak Piotr: „Panie, ratuj mnie!”. On 

ofiaruje im łaski potrzebne do przetrwania trudnych chwil. 

Zapisz w ozdobnej ramce słowa: Bądź odważny – Twój Bóg jest przy Tobie!  

Następnie narysuj otwarty parasol, napisz na nim słowo „odwaga”, a przy rącze zapisz swoje 

imię.  
Jeśli chcesz, możesz narysować Pana Jezusa z parasolem, a obok Niego Ciebie. Jeśli pragniesz, 

bym zobaczyła Twój rysunek, prześlij go (ale pamiętaj, że nie jest to obowiązkowe zadanie). 

 

Pomocne filmiki. 
 

Poniżej obrazowe przedstawienie z Ewangelii wg św. Jana (trwa tylko 1:36)  
Ewangelia wg Św Jana - Jezus chodzi po jeziorze 

https://www.youtube.com/watch?v=frdhUVg3MZk 

 

i dla porównania (trwa 2:32) 

Jezus chodzi po wodzie #35 

https://www.youtube.com/watch?v=9lptF2QYftc 

 
Religia  

19.06.2020 

Katecheza 

Temat. Modlitwa znakiem wiary i nadziei. (temat 48, str. 134-135) 

Opis zajęć. Pomódlmy się wszystkich tatusiów, którzy w przyszłym tygodniu będą obchodzić 

swoje święto. Pomódlmy się także o ustanie epidemii. „Pod Twoją obronę”. 
 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, że modlitwa jest najważniejszą czynnością 

człowieka w ciągu dnia i jest wyrazem naszej ufności wobec Pana Boga. 
 

Przeczytaj opowiadania Bruno Ferrero pt. „Zaufać Bogu” (str. 134b w podr.). Jak sądzisz, 

czego uczy nas ta historia?  
 

Polecenie.  

Napisz, w jakich sytuacjach ludzie najczęściej zwracają się do Pana Boga w modlitwie. 
 

Wyjaśnienie. Chłopczyk z tej historii przypomina człowieka, który boryka się z jakimś 

problemem, nie może sobie poradzić, trudzi się, męczy i nie prosi Pana Boga o pomoc. Tak 

może być z nami, gdy przerasta nas jakiś kłopot, doskwiera samotność czy zły nastrój. 

To opowiadanie zachęca nas, byśmy z każdym problemem zwracali się do Pana Boga, jak 

Tego, który leczy nasze serca z niepokoju, trwogi i lęku wlewając w nie nadzieję. 
 

Przeczytaj teksty biblijne ze str. 134. Zastanów się, jaka powinna być nasz modlitwa. 
 

Wyjaśnienie. Pan Jezus uczy nas pełnej ufności i zawierzenia modlitwy. On pragnie, abyśmy 

zwracali się do Niego w radosnych, jak i trudnych momentach życia. Codziennie! Modlili się 

sami i z innymi. Dbali o odpowiednie miejsce i czas dla modlitwy, która jest rozmową 

z Panem Bogiem. Powinniśmy rozmawiać z Nim, jak z przyjacielem, jak najczęściej 

i o wszystkim. Nie obawiajmy się Go prosić i szukać Jego obecności w naszym życiu. 
 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

W czasie modlitwy ważne są słowa, pełna skupienia postawa, miejsce i intencja modlącego. 

https://www.youtube.com/watch?v=frdhUVg3MZk
https://www.youtube.com/watch?v=9lptF2QYftc

