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31. Pan Jezus naucza w przypowieściach

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• ukazanie nauczania Jezusa o Królestwie Bożym;

• nauka nawiązywania dialogu z Bogiem i udzielania odpowiedzi na Jego 

apel;

• ukazanie, że Pismo Święte jest listem Boga do człowieka o Jego mi-

łości;

• przygotowanie do pełnego i aktywnego uczestnictwa w Eucharystii; 

• ukazanie ogólnych zarysów historii zbawienia jako działania miłosier-

nego Boga w dziejach świata i ludzi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• opowiada, że w liturgii słowa sam Jezus Chrystus rozmawia ze zgro-

madzonymi  i Pisma im wyjaśnia;

• wyjaśnia, dlaczego Ewangelia jest najważniejszym tekstem biblijnym 

w liturgii słowa;

• opisuje, jak należy słuchać słowa Bożego;

• umie określić, czym jest przypowieść;

• potrafi wskazać to, co sprzyja słuchaniu i wypełnianiu woli Boga;

• zna przypowieść o siewcy i wyjaśnia, kim jest siewca z przypowieści;

• szczegółowo opowiada przypowieść o siewcy, wymienia rodzaje gleby 

i mówi, czego są symbolem;

• zna pieśń Wy jesteście na ziemi światłem mym.

Pojęcia, postaci:

przypowieść, Królestwo Boże, przypowieść o siewcy.

Wartości:

pokora, wiara, odwaga, świadectwo wiary.
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Propozycja realizacji:

Modlitwa: Duchu Święty, który oświecasz serca…, Akt wiary, Akt nadziei, 
Akt miłości. 

1. Nauczyciel może zaprezentować krótką, znaną bajkę i przejść do 

stwierdzenia, że najważniejszy jest w niej morał, nauka z niej płynąca. 

2. Prezentuje prawdę, że Pan Jezus często uczył przez przypowieści – 

wymyślone, lecz prawdopodobne opowiadania, które pod zewnętrzną 

powłoką zawierały naukę, morał, przesłanie. Chcąc ukazać ludziom mi-

łość Boga, Pan Jezus nauczał o Królestwie. Podanie cech Królestwa Bo-

żego. Polecenie, by wyszukać w podręczniku cechy Królestwa Bożego, 

s. 92.

3. Utrwalenie, czym jest przypowieść, s. 93, podręcznik. 

4. Przypomnienie, że na Mszy Świętej jesteśmy karmieni słowem Bożym. 

Każdemu z nas Pan Jezus chce pomagać przez swoje słowo, umacnia nas 

swoim Ciałem i nam błogosławi. Owocowanie zależy jednak w dużym 

stopniu od naszego przygotowania, pracy, zaangażowania po przyjęcia 

Pokarmu ze stołu słowa. 

5. Omówienie zdjęć lub rysunków różnych rodzajów gleby. Odczytanie 

przypowieści o siewcy: Mt 13, 1–9; 19–23. Wyjaśnienie przypowieści. Po-

lecenie: zilustruj przypowieść w zeszycie.  

6. Utrwalenie znaczenia przypowieści. Wykonanie ćwiczeń ze s. 92-93. 

7. Odsłuchanie lub zaśpiewanie pieśni: Wy jesteście na ziemi światłem 
mym. Wytłumaczenie, że różne mogą być owoce słowa Bożego w ludz-

kim sercu. 

8. Zadania:

• Pomyśl, co możesz zrobić, aby poznawać naukę Jezusa? Czy dbasz 

o to, aby nie zaśmiecać swojego serca i umysłu przez oglądanie nie-

odpowiednich filmów, czasopism, lekkomyślne zabawy?

• Napisz lub zilustruj swoją przypowieść o Królestwie Bożym albo 

o czymś, co buduje to Królestwo.


