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32. Pan Jezus wyjaśnia jak, budować  
Jego Królestwo

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• nauka nawiązywania dialogu z Bogiem i udzielania odpowiedzi na Jego 

apel; 

• ukazanie nauczania Jezusa dotyczącego głoszenia Królestwa Bożego;

• wprowadzenie w uczestniczenie w liturgii słowa i łączenie jej z życiem;

• ukazanie wartości wspólnotowego spotkania przy stole słowa Bożego;

• uwrażliwianie na słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i celebrowane 

w liturgii;

• zapoznanie z Jezusem Chrystusem, który będąc Słowem Boga, w cza-

sie liturgii słowa rozmawia ze zgromadzonymi i Pisma im wyjaśnia;

• kształtowanie postawy słuchania słowa Bożego, zaufania Bogu i wy-

znawania wiary w Boga.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• wymienia przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym;

• określa, jak budować Boże Królestwo już tu na ziemi, w swoim życiu; 

• wyjaśnia znaczenie przypowieści o zaczynie, ziarnku gorczycy; 

• śpiewa piosenki Gdybym wiarę tak maleńką miał; Wierzę, lecz moja 
wiara Panie;

• opowiada, jak należy słuchać słowa Bożego.

Pojęcia, postaci:

przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie, liturgia słowa. 

Wartości:

wiara, zaufanie, wytrwałość.

Propozycja realizacji:

Modlitwa: Wyznanie wiary; Akty wiary; nadziei i miłości.

1. Można rozpocząć lekcję od prezentacji różnych nasion i zdjęć roślin, 

które z nich wyrastają. Zwrócić uwagę na cud wzrostu, obumierania itp.
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2. Prezentacja ziarna gorczycy i krzewu – ilustracje, zdjęcia, odczytanie 

przypowieści o ziarnku gorczycy, a potem o zaczynie, wytłumaczenie 

sensu tych przypowieści (Mt 13, 31–33).

3. Wykonanie rysunków utrwalających treść przypowieści.

4. Rozwinięcie myśli, w jaki sposób rozwijać swoją wiarę i jak dbać o roz-

wój Królestwa Bożego. Analiza tekstu „Zapamiętaj”, s. 95, podręcznik. 

5. Wykonanie ćwiczeń z podręcznika, s. 95.

6. Zapoznanie się z fragmentem Ewangelii Mt 13, 31–33 (s. 95, pod-

ręcznik) i rozmowa na temat wielkości i znaczenia poszczególnych osób 

w Królestwie Bożym – Mt 18, 1–5. 

7. Śpiew piosenki z gestami, zabawa: Gdybym wiarę tak maleńką miał. 
8. Zadania powtórzeniowe, utrwalające: 

• Jakie jest znaczenie przypowieści o zaczynie?

• Jakie jest znaczenie przypowieści o ziarnie gorczycy?

• Co możemy zrobić, aby rozwijało się w nas i w świecie Królestwo 

Boże, aby wzrastał w nas dar wiary, nadziei i miłości otrzymany na 

chrzcie świętym?

• Dlaczego Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do ufności dziecka?

• W jakiej modlitwie prosimy Boga, aby przyszło do nas Jego Królestwo?

• Narysuj to, co uważasz w Twoim życiu za najważniejsze, od czego 

zależy Twój wzrost, rozwój?

• Dokończyć zdanie: Aby wiara, nadzieja i miłość w nas wzrastały, po-

winniśmy…

• Napisz, jak postępować, co zrobić, żeby dary otrzymane na Mszy 

Świętej wydały w nas owoce.


