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5. Propozycja notatki
Wyznanie wiary to  tekst napisany przez Kościół, w którym zostały streszczone 
podstawowe prawdy wiary.

6. Praca domowa
Polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Wyznanie wiary.

21. Wszechmocny i mądry
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie rozumienia przymiotów Boga,
 ukazanie wszechmocy i  mądrości Boga na  podstawie fragmentów Pisma 

Świętego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
uczeń:
 po zakończonej lekcji własnymi słowami defi niuje pojęcie przymiotów Boga,
 na podstawie fragmentów Pisma Świętego ukazuje wszechmoc Boga,
 na podstawie zdobytej wiedzy uzasadnia, czym jest mądrość Boża,
 po zakończonej lekcji podaje przykłady cudów Jezusa będące odpowiedzią 

na ludzkie słabości.

Pojęcia, postaci 
przymioty, cuda, wszechmoc, mądrość.

Wartości 
cuda Jezusa obrazem wszechmocy Boga, dzieła Pana Boga wyrazem Jego mą-
drości.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) każdy człowiek jest inny,
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3) Bóg ma wielką moc,
4) wszechmoc i wielkość Boga,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji
1. Modlitwa – Duchu Święty, który oświecasz… .

2. Wprowadzenie
Kalambury – katecheta dzieli uczniów na dwie grupy. Zadaniem grup jest przed-
stawienie konkretnych haseł za pomocą gestów. Odgadnięte hasła nauczyciel 
zapisuje na  tablicy. Hasła do  pokazania: nauczyciel, rodzice, koledzy, ksiądz, 
uczeń, sportowiec.

Puenta
Jak mogliście zauważyć w czasie tej zabawy, każdy człowiek jest inny i możemy 
go przedstawiać w różny sposób. Powodem tego jest to, że każdy z nas ma inne 
cechy, które go wyróżniają. Podobnie jest z Panem Bogiem. Na podstawie Jego 
słów i czynów możemy wymienić Jego szczególne cechy, które nazywamy przy-
miotami.

3. Rozwinięcie 
Praca z Pismem Świętym – katecheta dzieli klasę na cztery grupy. Zadaniem każ-
dej grupy jest odnalezienie wskazanego fragmentu w Piśmie Świętym, odczyta-
nie go, a następnie uzupełnienie tabeli. 

Cuda Jezusa ukazują cechy Boga

J 2, 6-11 przemiana wody w wino

Mt 8, 1-4 uzdrowienie człowieka chorego na trąd

Mt 8, 23-27 uciszenie burzy na jeziorze

Mk 5, 35-43 wskrzeszenie umarłego człowieka

Puenta
Pismo Święte ukazuje nam przymioty Pana Boga, nie tylko poprzez to co 
On sam o sobie powiedział, lecz także poprzez konkretne dzieła, których do-
konał. Tylko Pan Bóg był w stanie stworzyć świat z niczego, ukazywał również 
swoją moc w dziejach narodu wybranego, gdy pomagał mu wydostać się z nie-
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woli egipskiej. Najlepiej jednak wszechmoc Pana Boga ukazują cuda, których 
dokonywał Pan Jezus. To właśnie dzięki nim widzimy, że dla Pana Boga nie ma 
nic niemożliwego. Żaden człowiek, choćby nie wiadomo jak się starał, nigdy 
nie będzie mógł uciszyć burzy czy wskrzesić umarłego człowieka. Wszystkie 
wydarzenia opisane na kartach Biblii wskazują na jeszcze jedną bardzo ważną 
cechę Pana Boga, na Jego mądrość. Każdy czyn Pana Boga jest mądry, bo pro-
wadzi człowieka do dobra i szczęścia. To dzięki wszechmocy i mądrości Pana 
Boga człowiek ma szansę na zbawienie i doświadczenie Jego miłości.

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

5. Propozycja notatki 
Wszechmoc i mądrość Pana Boga to cechy, które wskazują, że Bóg mądrze czyni 
wszystko dla dobra człowieka.

6. Praca domowa
Polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Chwała Ojcu lub fragment Psalmu 104: „Jak liczne są dzieła Twoje, 
Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś”.

22. Święty, Święty, Święty
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 odkrywanie świętości Boga,
 odkrywanie modlitwy i sakramentów jako możliwości doświadczenia Bożej 

świętości.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 po lekcji opowiada własnymi słowami, czym jest świętość Boga,
 na  podstawie zdobytej wiedzy uzasadnia, dlaczego modlitwa i  sakramenty 

pozwalają doświadczyć Bożej świętości,


