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je zachowanie i swoją postawę powinniśmy dawać świadectwo prawdziwej wia-
ry i przynależności do Chrystusa. Przykładem takiego publicznego przyznania się 
do bycia chrześcijaninem jest np. modlitwa przed posiłkiem w szkolnej stołówce.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują zadania z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Kościół jest wspólnotą ludzi podążających na spotkanie z Bogiem, dlatego nazy-
wamy go Kościołem pielgrzymującym.

6. Praca domowa 
Zapoznaj się z pojęciem pielgrzymki z kącika liturgicznego i poszukaj informacji, 
gdzie w najbliższej okolicy znajduje się sanktuarium, do którego pielgrzymują 
ludzie. Odpowiedź wpisz do zeszytu.

7. Modlitwa – o rozeznanie właściwej drogi lub tradycyjna modlitwa na koniec lekcji.
Boże, przenikasz i znasz mnie. 
Stworzyłeś mnie dla szczęścia, 
Pomóż mi je odnaleźć. 
Ukaż mi moją drogę życia. 
Spraw, abym wybrał to, 
Co dla mnie zamierzyłeś 
Jeszcze w łonie mej matki. 
Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. 
Pójdę, gdzie mnie poślesz. 
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz 
I chcesz mojego dobra. 
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. 
Amen.

35.  Jezus najlepszym przewodnikiem 
w drodze do Ojca

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie prawdy, że Jezus jest przewodnikiem w drodze do Boga,
 wprowadzenie w strukturę hierarchii w Kościele.
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 własnymi słowami wyjaśnia znaczenie przewodnika jako pomocy w  bez-

piecznym dotarciu do celu,
 po zakończonej lekcji wymienia sposoby kroczenia za Jezusem jako najlep-

szym przewodnikiem do Boga,
 na podstawie tekstu dokonuje hierarchizacji osób w Kościele, a po zakończo-

nej lekcji potrafi  wymienić imię obecnego papieża, biskupa diecezjalnego 
i księdza proboszcza,

 na  podstawie wiadomości z  lekcji i  Pisma Świętego wyjaśnia, co  to  znaczy, 
że Chrystus jest Dobrym Pasterzem.

Pojęcia, postaci 
przewodnik, Dobry Pasterz, papież, biskup, kapłan, św. Piotr.

Wartości 
Jezus Dobrym Pasterzem i najlepszym przewodnikiem do nieba, papież, bisku-
pi, kapłani – przewodnikami w wierze.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) przewodnik,
3) przewodnicy w wierze,
4) Dobry Pasterz,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – O Panie, Tyś moim pasterzem lub tradycyjna modlitwa przed nauką.

2. Wprowadzenie 
Ślepiec – uczniowie dobierają się parami. Jedna osoba jest niewidoma, druga 
jej przewodnikiem. Na  hasło prowadzącego pary równocześnie poruszają się 
po sali. Przewodnik pomaga ślepcowi omijać przeszkody. Po jakimś czasie na-
stępuje zamiana ról. Podczas zabawy nie wolno rozmawiać. 

[Alternatywa: katecheta wybiera jednego ucznia, który ma stać się dla pozo-
stałych uczniów przewodnikiem w  wykonaniu zadania. Wybrany uczeń tylko 
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za pomocą podawania kierunków i odległości przekazuje pozostałym uczniom 
konkretny kształt do narysowania, np. gwiazdę].

Puenta
Każdy człowiek, gdy wyrusza na wędrówkę czy podejmuje jakieś działanie, czuje 
się bezpieczniej, kiedy ma obok siebie człowieka, który wskaże mu, którą drogą 
ma iść, aby nie zabłądzić, lub wskaże sposób wykonania zadania. Nasze życie też 
jest wędrówką. Jest to wędrówka do nieba, gdzie czeka nas spotkanie z Panem Bo-
giem. Niestety droga do zbawienia nie jest prosta i człowiek może się na niej zagu-
bić, dlatego Pan Bóg dał nam swojego przewodnika, który wskazuje nam, którędy 
mamy iść. My, jako uczniowie klasy czwartej, możemy być dla naszych kolegów 
i naszych koleżanek przewodnikami i wsparciem na drodze do zbawienia. Poprzez 
codzienne życie każdy z nas powinien dawać przykład bycia prawdziwym chrześ-
cijaninem, który nigdy nie przechodzi obojętnie wobec osoby potrzebującej po-
mocy i np. pomaga starszej sąsiadce w przyniesieniu ciężkich zakupów ze sklepu.

3. Rozwinięcie 
Przewodnicy w wierze – katecheta odczytuje fragment z Pisma Świętego: „Ja je-
stem dobrym pasterzem i znam [owce] moje, a moje Mnie znają, podobnie jak 
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam też inne owce, 
które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego 
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10, 14-16).

Jezus (Dobry Pasterz)

św. Piotr

papież (można wpisać imię papieża)

biskupi (można wpisać imię biskupa diecezji)

kapłani (można wpisać imię księdza proboszcza)

Puenta
Pan Bóg zostawił nam swoich przewodników, którzy mają nam pomóc dojść 
do nieba. Pierwszym i najważniejszym przewodnikiem jest Pan Jezus. On sam po-
wiedział, że jest „Dobrym Pasterzem”, który troszczy się o swoje owce, a one idą 
za Nim. Nasza wędrówka za Jezusem odbywa się na różne sposoby, np. gdy słu-
chamy Jego słów, rozmawiamy z Nim na modlitwie, przyjmujemy Go w Komunii 
Świętej, adorujemy w Najświętszym Sakramencie i kroczymy za Nim w czasie pub-
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licznych procesji. Niezwykle ważnym zadaniem i obowiązkiem każdego z nas jako 
chrześcijanina jest modlitwa za naszych pasterzy i przewodników, którzy wskazu-
ją nam drogę do zbawienia. Dzięki niej mogą oni otrzymywać łaski potrzebne do 
kierowania Kościołem, dlatego pamiętajmy o nich w codziennej modlitwie.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie 1 z podręcznika.

5. Propozycja notatki 
Notatkę stanowi wykonane polecenie 2 z podręcznika dla ucznia.

6. Praca domowa 
Wklej do zeszytu zdjęcie obecnego papieża i pomódl się za pasterzy Kościoła w wie-
czornej modlitwie. Uczniowie wykonują polecienie 1 z podęcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – spontaniczna lub ponowne zaśpiewanie pieśni O Panie, Tyś moim 
Pasterzem.

36. Eucharystia pokarmem na życie 
wieczne

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ukazanie Eucharystii jako pokarmu na życie wieczne,
 odkrywanie wartości egzystencjalnej uczestnictwa we Mszy Świętej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
uczeń:
 na podstawie tekstu z podręcznika wymienia owoce przyjmowania Komunii 

Świętej,
 po zakończonej lekcji wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie 

wieczne,
 po zakończonych zajęciach potrafi  wskazać fragment Pisma Świętego, w któ-

rym Jezus obiecuje życie wieczne w zamian za przyjmowanie Jego Ciała i Krwi,
 na  podstawie zdobytych wiadomości wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest 

źródłem siły w przeżywaniu swojego życia po chrześcijańsku.

Pojęcia, postaci 
Eucharystia, pokarm duchowy, wiatyk.


