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57. Czas wakacji okazją do okazania 
wierności Jezusowi 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• zachęcenie do dawania świadectwa o Jezusie zmartwychwstałym 

w codziennym życiu;

• przypomnienie prawdy, że Jezus daje nam siłę do dobrego postępo-

wania;

• pogłębianie prawdy o możliwości spotkania Jezusa w różnych sytu-

acjach egzystencjalnych;

• kształtowanie umiejętności wyrażania swojej wiary i miłości do Boga 

przez udział we Mszy Świętej, uroczystościach religijnych, systema-

tyczną modlitwę, wyraz wierności Jezusowi i łączności z Nim.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• wyjaśnia, że Pan Jezus wzywa nas do dawania świadectwa;

• uzasadnia, że Eucharystia jest skarbem, bogactwem na drodze całego 

życia, broni łączności z Jezusem i łaski uświecającej w różnych sytu-

acjach życia; 

• opowiada, że Jezus przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi trudami 

codzienności i posiadanym życiem;  

• wskazuje, co sprzyja rozwojowi przyjaźni z Jezusem; 

• umie wyjaśnić znaczenie coniedzielnej Eucharystii, jako znaku dziele-

nia się przez Boga z ludźmi nowym życiem, miłością, jednością i po-

kojem; 

• opowiada, na czym polega świadomy i pełny udział w Eucharystii, dla-

czego jest to przywilej ucznia Jezusa;

• zaznajamia się z Uczynkami miłosierdzia co do duszy i ciała, wie, że 

jest to wyraz i owoc życia wiarą; 

• modli się o dobre przeżycie wakacji; 

• stara się w ciągu wakacji o wierność Bogu przez codzienną modlitwę 

i coniedzielną Eucharystię; 

• zna piosenki: Szedłem kiedyś ścieżyną przez las; Wszystkie moje tro-
ski i kłopoty; Radość tchnij w serce me; Pan jest Pasterzem moim.
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Pojęcia, postaci:

wierność i świadectwo dawane o Bogu w naszym codziennym życiu, 

obowiązki chrześcijanina, Uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała.

Wartości:

miłość, wierność, pobożność, wytrwałość, praca nad sobą. 

Propozycja realizacji:

Modlitwa: Ojcze nasz, przykazania Boże i kościelne.

1. Rozmowa z dziećmi na temat planów i marzeń wakacyjnych (swobod-

ne wypowiedzi dzieci). 

2. Na dużym arkuszu papieru można umieścić ilustracje przyniesione 

i wybrane przez uczniów – przedstawiające piękno świata stworzonego. 

Zwrócenie uwagi na piękno natury. Zachęta do okazania wdzięczności 

Panu Bogu. 

3. Podsumowanie, rozmowa z dziećmi: Wakacje to czas odpoczynku od 

pracy i nauki. Nie można jednak zapomnieć o modlitwie i Mszy Świętej 

niedzielnej. 

Nauczyciel wskazuje na konieczność życia w łasce uświęcającej, za-

chęca do częstej, systematycznej Komunii Świętej w różnych sytuacjach 

życia, także w czasie wakacji i odpoczynku. Nawiązuje do modlitwy 

z początku lekcji: Ojcze nasz i wymienionych przykazań. Przypomina, 

że Bóg stworzył świat, dał człowiekowi wszystko, wskazał drogę przez 

życie w posłuszeństwie przykazaniom, dał pomoc w osiągnięciu święto-

ści, życia wiecznego (sakramenty święte). Na portalu katechetycznym 

znajduje się propozycja opowiadania, które jest uzupełnieniem tematu.

4. Przytoczenie Ps 86, 10-12. Podkreślenie, że Pan Jezus będzie w czasie 

wakacji również z tymi, którzy zostaną w domu i nigdzie nie wyjadą, jak 

i z tymi, którzy będą odpoczywać poza miejscem zamieszkania. On nas 

kocha i będzie tam, gdzie my. 

Nauczyciel przypomina uczniom o Uczynkach miłosierdzia co do du-
szy i ciała – to przykłady i owoce życia wiarą. 

5. W spontanicznych wezwaniach podziękowanie Bogu za czas od-

poczynku i piękno stworzenia. Można zapoznać uczniów z modlitwą 

św. Franciszka i wspólnie ją odmówić, podręcznik, s. 171. 
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6. Dzieci dokańczają zdania: W czasie wakacji będę pamiętał o niedzielnej 

........................... ...................... . Nie zapomnę o codziennej ..................... . 

7. Przypomnienie, że otrzymaliśmy skarb Eucharystii, który zabieramy 

wszędzie ze sobą. Powinniśmy o niego zawsze dbać. 

Nauczyciel prosi dzieci, żeby podały przykłady, w jaki sposób należy 

dbać o skarb Eucharystii. Dzieci piszą swoje dobre postanowienia i mo-

dlą się o ich wypełnienie. 

8. Można zapisać: Starajmy się zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. 

Łączmy się z Jezusem w częstej, systematycznej Komunii Świętej w róż-

nych sytuacjach życia, także w czasie wakacji i odpoczynku. Przyjaźń 

wymaga troski, poświęcenia czasu, wspólnych spotkań. W ten sposób 

okazujemy wierność Panu Jezusowi.  

9. W wybranym czasie lekcji nauczyciel uczy dzieci piosenki, która wpro-

wadza w radosną atmosferę wakacji. Propozycje: Szedłem kiedyś ście-
żyną przez las; Wszystkie moje troski i kłopoty; Radość tchnij w serce 
me; Pan jest Pasterzem moim.

10. Zadania do wykonania w domu i na lekcji:

• Poproś rodziców, aby tak zaplanowali wyjazdy i odpoczynek waka-

cyjny, abyście nigdy nie opuścili Mszy Świętej niedzielnej i codziennej 

modlitwy. 

• Podaj kilka wskazań, jak żyć Eucharystią w czasie wakacji. Jak dbać 

o ten odnaleziony skarb? (nawiązanie do pomocy dydaktycznej – 

szkatułki). 

• Zaszyfruj zdanie: Eucharystia – skarbem w życiu Kościoła i każdego 

chrześcijanina.


