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Puenta
Fragment Psalmu, nad którym pracowaliście, pięknymi słowami opisuje świat 
stworzony przez Pana Boga. Możemy powiedzieć, że są to widzialne ślady niewi-
dzialnego Pana Boga. Pan Bóg, objawiając nam siebie poprzez tak różnorodny 
i kolorowy świat, chciał nam przekazać pewne informacje o sobie. O tym, jakie 
cechy Bóg chciał nam o sobie przekazać, dowiemy się wypełniając zadanie. 

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie 2 z podręcznika.

5. Propozycja notatki 
Pan Bóg poprzez świat stworzony mówi nam, kim jest. To  opowiadanie Boga 
o sobie nazywamy Objawieniem Bożym.

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – spontaniczna, dziękczynna, za piękno stworzonego świata, przez 
który możemy poznawać Pana Boga i Jego miłość do każdego z nas.

8. Objawienie Boże
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
  pogłębienie rozumienia Objawienia Bożego jako ujawnienie przez Boga sa-

mego siebie i swoich planów, które mają na celu doprowadzenie człowieka 
do zbawienia,

  poznanie różnych sposobów objawiania się Boga człowiekowi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. 
uczeń:

  po zakończonej lekcji wyjaśnia pojęcie objawienia i Objawienia Bożego,
  uzasadnia, dlaczego w Jezusie dokonało się najpełniejsze objawienie Boga,
  wymienia sposoby objawiania się Boga,
  na podstawie tekstu podaje cechy objawiającego się Boga.

Pojęcia, postaci 
objawienie naturalne, objawienie historyczne, Objawienie Boże.
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Wartości 
Jezus najpełniejszym objawieniem się Boga, w Objawieniu Bożym dostrzegamy 
przymioty Boga.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) sposoby poznawania innych,
3) sposoby objawiania się Boga,
4) dziękujemy za Objawienie Boże,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa. 

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Akt wiary.

2. Wprowadzenie 
Burza mózgów – katecheta prosi uczniów, aby spróbowali podać jak najwięcej 
sposobów poznawania drugiej osoby. Wszystkie odpowiedzi zapisuje na tablicy. 
Przykładowe odpowiedzi: 
1) z tego, co sama powie o sobie,
2) z jej zachowań w konkretnych sytuacjach, 
3) z opowieści innych ludzi, 
4) poprzez jej dzieło.

Puenta 
Jest wiele sposobów odkrywania prawdy o drugiej osobie, poznawania jej. Z po-
przedniej lekcji wiemy, że Pana Boga możemy poznać poprzez Jego dzieło, czyli 
otaczający nas świat. To  objawienie nazywamy objawieniem naturalnym. Ale 
jest jeszcze drugi rodzaj Objawienia Bożego, który nazywamy historycznym. Jest 
to ujawnienie przez Boga swoich planów i samego siebie w konkretnych wyda-
rzeniach, opisanych na kartach Pisma Świętego.

[Alternatywa: Jest ktoś, kto… – rozdajemy uczniom po  jednej małej kartecz-
ce. Zadaniem uczniów jest zapisanie na kartce trzech pozytywnych cech kolegi, 
koleżanki z ławki i złożenie jej na pół. Katecheta zbiera wszystkie kartki do ko-
szyczka-pudełka. Uczniowie losują po jednej karteczce, odczytują treść głośno 
zaczynając od słów: „Jest ktoś, kto…” i próbują zgadnąć, o kim jest mowa. Zada-
nie ma na celu ukazanie, że różne osoby możemy rozpoznawać w różny sposób].
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3. Rozwinięcie 
Nauczyciel prosi uczniów o  odczytanie fragmentu Pisma Świętego (Hbr 1, 1-2a)  
z podręcznika dla ucznia. Po przeczytaniu fragmentu katecheta informuje, że teraz 
spróbujemy przyjrzeć się, w jaki sposób Pan Bóg przemawiał do człowieka.
Tabela – na podstawie tekstu z podręcznika uczniowie wypełniają tabelę w ze-
szycie.

Sposoby (wydarzenia) objawiania się 
Pana Boga

Cechy objawiającego się 
Pana Boga

1. Stworzenie świata.
2. Dzieje narodu wybranego.
3. Posłanie na świat swojego Syna Jezusa. 

kochający, dobry, …
opiekuńczy, troskliwy, … 

Puenta
Pan Bóg objawiał się człowiekowi od  początku dziejów, aby człowiek mógł 
stać się Jego przyjacielem i  osiągnąć życie wieczne. Bóg od  początków ludz-
kości okazywał człowiekowi swoją miłość i troskę. Nawet wtedy, gdy ludzie za-
częli grzeszyć i odwracać się od Niego, On nie pozostawił ich samych. Widzimy 
to szczególnie w historii narodu wybranego, któremu Pan Bóg cały czas poma-
gał, opiekował się nim i przebaczał grzechy. Pan Bóg tak bardzo ukochał czło-
wieka, że nie zawahał się oddać za nas swojego Jedynego Syna, Pana Jezusa. 
To właśnie w Jezusie możemy najlepiej dostrzec Pana Boga i Jego miłość do każ-
dego z nas. Wszystkie sposoby objawiania się Pana Boga mają na celu doprowa-
dzenie człowieka do zbawienia, aby mógł osiągnąć życie wieczne. 

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

5. Propozycja notatki 
Objawienie Boże to ujawnienie przez Boga samego siebie i swoich planów, które 
mają doprowadzić człowieka do zbawienia.

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – piosenka Nie umiem dziękować Ci, Panie lub tradycyjna modlitwa 
na zakończenie lekcji.
Ref: Nie umiem dziękować Ci, Panie
Bo małe są moje słowa
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Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować.

Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz
Naucz ufać miłości Twej, Panie
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.

9. Jedyna taka Księga
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
  przypomnienie podstawowych wiadomości na temat Pisma Świętego,
  rozpoznawanie Biblii jako listu Boga do człowieka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:

  na podstawie zdobytych wiadomości własnymi słowami uzasadnia, dlaczego 
Biblia jest Księgą Świętą,

  wyjaśnia pojęcie natchnienia biblijnego jako wpływu Boga na człowieka,
  po zakończonym spotkaniu stwierdza, że wyjątkowość Biblii polega na tym, 

że jej autorem jest Bóg oraz natchniony przez niego człowiek,
  na podstawie analizowanego fragmentu uzupełnia tekst z podstawowymi in-

formacjami o Piśmie Świętym.

Pojęcia, postaci 
natchnienie biblijne, Pismo Święte, Biblia.

Wartości 
Biblia listem Boga do każdego człowieka, Biblia – Księgą świętą.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) list Boga do człowieka,
3) informacje o Biblii,
4) określenia Pisma Świętego, 
5) notatka,


