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Jezus odsłania tajemnicę Boga

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● zapoznanie uczniów z prawdziwym obrazem i z przymiotami Boga;
 ● zachęta do coraz głębszego poznawania Boga i nawiązywania z Nim 

relacji.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● stwierdza, że Bóg objawia się ludziom;
 ● wymienia przymioty Boga i omawia ich znaczenie;
 ● wyjaśnia, że o przymiotach Boga dowiadujemy się z Pisma Świętego; 
 ● odwołując się do przykładów, uzasadnia, że wszystko, co Bóg czyni, czyni 

z miłości do człowieka;
 ● podaje prawdę o Bogu miłosiernym, który wchodzi w relacje z człowie-

kiem i pragnie naszego szczęścia i zbawienia.

Pojęcia i postaci

objawienie Boga w Piśmie Świętym, przymioty Boga, wiara i rozum.

Wartości

przymioty Boga, miłosierdzie.

Metody i środki

miniwykład, rozmowa kierowana, film, praca z podręcznikiem.
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Wybrany lub chętny uczeń odczytuje na głos zamieszczony w podręczniku 
fragment Pisma Świętego (Ps 33, 6-9). Następnie Chwała Ojcu.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, że Bóg 
najpełniej objawił się w osobie Jezusa Chrystusa; będę wiedział, jakie są 
przymioty Boga; będę umiał wyjaśnić ich znaczenie; będę wiedział, że Pi-
smo Święte jest głównym źródłem objawienia.

Metoda – miniwykład. Kiedy pragniemy poznać coś lub kogoś, zadajemy so-
bie pytania: Jaka jest ta rzecz lub osoba? Jak wygląda? Każdy przedmiot, zwie-
rzę, człowiek posiada pewne charakterystyczne cechy i właściwości, np. coś 
jest małe (mrówka), lekkie (piórko), okrągłe (piłka) itp. Człowiek natomiast 
może być wesoły, energiczny, powolny, smutny, życzliwy, chytry, szczery itp. 

Podobnie stawiamy sobie pytania, gdy chcemy poznać Boga. 

Po tym wprowadzeniu nauczyciel informuje uczniów, że na tej lekcji do-
wiedzą się, jakie są przymioty Boga, które pomogą im bardziej Go poznać.

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel pyta, jaki jest Bóg. W jaki 
sposób możemy Go poznać? Jak mamy odkryć przymioty (cechy) Boga? Bo 
przecież Boga – w odróżnieniu od osób i przedmiotów – nie widzimy. Na-
uczyciel po wysłuchaniu odpowiedzi uczniów podsumowuje tę część lekcji.

Metoda – miniwykład cd. Musimy użyć wielu słów, by chociaż częścio-
wo wyrazić, jaki jest Bóg, jakie jest Jego działanie, Jego odniesienie do nas. 
O przymiotach Boga dowiadujemy się z Pisma Świętego, jest tam wiele tek-
stów mówiących o Bogu, o tym, jaki On jest, że nie ma początku ani końca, 
że zawsze był, jest i będzie – jest wieczny. Może czynić wszystko, co zechce 
– jest wszechmogący. Zawsze jest ten sam – jest więc niezmienny. Posiada 
mądrość nieskończoną – jest najmądrzejszy. Nie chce dla nikogo nic złego, 
jest bezgrzeszny – jest święty. Za dobro wynagradza, a za zło karze – jest spra-
wiedliwy. Pragnie zbawienia wszystkich ludzi, przebacza grzechy – jest miło-
sierny. Jest też cierpliwy, to bardzo ważny przymiot Boga. Bóg pragnie nasze-
go szczęścia, pragnie naszego nawrócenia, zawsze na nas czeka, pragnie nam 
przebaczać nasze grzechy, gdy tylko żałujemy. W każdym momencie naszego 
życia możemy się do Niego zwracać, On zawsze nas wysłucha i na nas czeka.
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Metoda – film. Nauczyciel informuje uczniów, że obejrzą krótki film:  
3MC – Trzyminutowy Katechizm – 12. Kim jest Bóg? 
(https://www.youtube.com/watch?v=y8bcXJBoXDg; dostęp: 25.04.2020). 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie zapoznają się z treścią tematu 
zamieszczoną w podręczniku, a następnie wykonują ćwiczenia 1 i 2 z pod-
ręcznika.

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją tre-
ści przedstawione podczas lekcji, zadając pytania. Przykładowo:

A. Czym są przymioty Boga?
B. Jakie przymioty Boga poznaliśmy na dzisiejszej lekcji?
C. Dlaczego mówimy o Bogu poprzez Jego przymioty?

Modlitwa na zakończenie 

Akt nadziei.

Praca domowa

Z podręcznika. 

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – poznawanie tekstów biblijnych mówiących o Bogu Ojcu 
i Jezusie Chrystusie – informacje wyrażane wprost i pośrednio.

SP5-PM - warmia 9-302.indd   161 2020-07-09   17:24:43


