
Cele katechetyczne
 � ukazanie znaczenia wniebowstąpienia Pana Jezusa i  nieba jako celu 

ludzkiego życia;
 � ukazanie prawdy wiary o wniebowstąpieniu Pana Jezusa;
 � odkrywanie obecności Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i  Jego 

zbawczego działania we wspólnocie wierzących. 

Treści
 � cieszymy się zmartwychwstaniem – przeżywanie okresu wielkanocne-

go, wstąpienia i powrotu Pana Jezusa do nieba.

Wymagania
Uczeń:

 � potrafi powiedzieć, w  jakim czasie po zmartwychwstaniu Pan Jezus 
wstąpił do nieba;

 � zna i opowiada o  obietnicy obecności Pana Jezusa wśród ludzi;
 � wymienia sposoby oczekiwania i przygotowywania się na spotkanie 

z Panem Jezusem, który powróci na ziemię, aby nas sądzić;
 � zna słowa „Wszystko, co uczyniliście jednemu…”;
 � potrafi opowiedzieć fragment Ewangelii o Sądzie Ostatecznym i wyja-

śnić, co z niego wynika. 

Postawy
Uczeń:

 � wyraża wdzięczność Panu Bogu za dary płynące z  wydarzeń 
zbawczych;

 � kształtuje w sobie miłość do ludzi, jako najlepszy sposób przygotowa-
nia na powtórne przyjście Pana Jezusa.
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Korelacja z edukacją szkolną
 � edukacja muzyczna – śpiew pieśni związanych z okresem liturgicznym 

i uroczystościami kościelnymi (np. „Radość tchnij”);
 � edukacja językowa – wzbogacenie słownictwa o  pojęcie: „wniebo-

wstąpienie”.

Środki dydaktyczne
Pismo święte; podręcznik; plansza z napisem słów Ewangelii: „Wszystko, co uczy-
niliście”; ilustracje: Eucharystii, wniebowstąpienia Pana Jezusa, spowiedzi.

Metody dydaktyczne
Opowiadanie; pogadanka; rozmowa kierowana; czytanie na głos; pokaz i ana-
liza ilustracji; omówienie tekstu; śpiew; gra planszowa – Droga do nieba; wy-
cinanie; wklejanie.

Propozycja realizacji 
1. Opowiadanie o zadaniach różnych ludzi, ich ziemskiej drodze, o tym, 

co nam dali i co po sobie pozostawili, jak ich wspominamy. Przedsta-
wienie prawdy o  wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Odczytanie odpo-
wiedniego fragmentu Ewangelii i  rozmowa o  jego treści: Gdzie wy-
prowadził Pan Jezus swoich uczniów? Jakie słowa wypowiedział? Co 
stało się podczas błogosławieństwa? Wskazanie, że uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pana Jezusa obchodzimy w niedzielę, 40 dni po Wiel-
kanocy. Pan Jezus odszedł do nieba – Apostołowie nie mogli Go już 
widzieć, ani z Nim rozmawiać. Byli jednak radośni, bo Pan Jezus obiecał 
im, że będzie zawsze z nimi. Pan Jezus pozostał nie tylko z Apostołami, 
ale także z nami. Wykonanie zadania 2 z podręcznika.

2. Analiza ilustracji wybranych przez katechetę, ukazujących: wniebo-
wstąpienie Pana Jezusa, Pismo Święte, Mszę Świętą, Pana Jezusa w Eu-
charystii. Doprowadzenie uczniów do odkrycia prawdy, że Chrystus 
spełnił obietnicę i  jest z nami, co potwierdzają różne znaki. Szukanie 
odpowiedzi na pytania: Kto mówi do nas, gdy czytamy Pismo Święte? 
Gdzie, w sposób szczególny, Pan Jezus jest z nami? (Eucharystia) Kto 
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odpuszcza nam grzechy w czasie spowiedzi? Podsumowanie, że Pan 
Jezus pozostawił nam wiele znaków na potwierdzenie słów, że będzie 
z nami aż do skończenia świata. Zaakcentowanie potrzeby pamięci, 
czujności, przygotowywania się na spotkanie z  Chrystusem, który 
przyjdzie ponownie.

3. Rozmowa o tym, w jaki sposób możemy przygotować się na spotka-
nie z Panem Jezusem. Odczytanie wybranych słów z Pisma Świętego 
(Mt 25, 31-46; J 21, 4-13). Rysowanie ilustracji do przeczytanego frag-
mentu Ewangelii. Każdy z uczniów może powiedzieć, w  jaki sposób 
będzie się przygotowywał na spotkanie z Panem Jezusem. Wykonanie 
zadania 1 z podręcznika. 

4. Śpiew pieśni „Radość tchnij”, wyjaśnienie treści jej słów.
5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Wykonanie zadania (gry) z Kart 

pracy.
6. Praca domowa – dzieci wycinają z Kart pracy dolny pasek z polece-

niami odsyłającymi do Domownika (mogą wkleić go do dzienniczka 
ucznia lub zeszytu służącego do komunikacji z rodzicami). Zachęcenie 
uczniów do wykonania zadania wraz z rodzicami.
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