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Jezus pełnią objawienia

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● pogłębienie wiedzy na temat Bożego objawienia w Chrystusie;
 ● ukazanie podstawowych wydarzeń z życia Jezusa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● wymienia sposoby Bożego objawienia;
 ● wyjaśnia, że Bóg najpełniej objawił się w Jezusie;
 ● wylicza podstawowe wydarzenia z życia Jezusa;
 ● omawia zbawcze znaczenie wybranych wydarzeń z życia Jezusa. 

Pojęcia i postaci

objawienie Boże, Bóg Ojciec, Jezus Chrystus.

Wartości

Bóg Ojciec jako miłość doskonała, Jezus Chrystus, jedność z Bogiem.

Metody i środki

miniwykład, praca z Pismem Świętym, rozmowa kierowana, praca z pod-
ręcznikiem, piosenka; projektor.

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Ojcze nasz.

 

25

SP5-PM - warszawa.indd   154 2020-07-14   17:30:21



Dz i a ł V – Je z us now y m Mojż e sz e m i  obi e c a n y m M e sja sz e m

155
155154154

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, w jaki 
sposób Bóg objawia się człowiekowi; będę znał najważniejsze wydarzenia 
z życia Jezusa.

Metoda – miniwykład. Dzięki czynom i słowom ludzie poznają, czy ktoś 
ich kocha, czy myśli o nich (np. rodzice troszczą się o swoje dzieci, ktoś 
wysyła komuś miłą wiadomość, daje komuś drobny upominek itp.). Ludzie 
pragną również poznać Boga, chcą się dowiedzieć, jak bardzo Bóg ich ko-
cha, i czy to jest w ogóle możliwe, aby Bóg kochał człowieka. Nauczyciel 
wyjaśnia, że podczas dzisiejszej lekcji spróbujemy poszukać odpowiedzi na 
nurtujące nas – ludzi – pytania.

Apostołowie też pragnęli lepiej poznać Boga. Apostoł Filip powiedział do 
Pana Jezusa: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14, 8). Na co 
Jezus odpowiedział: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 
«Pokaż nam Ojca?»” (J 14, 9).

Metoda – praca z Pismem Świętym. Uczniowie zapoznają się z tekstem 
biblijnym zamieszczonym w podręczniku (Hbr 1, 1-4). Nauczyciel krótko 
rozmawia z uczniami na temat przeczytanego tekstu, pytając, jak rozumieją 
słowa z Listu do Hebrajczyków.

Następnie uczniowie zapoznają się z pozostałym tekstem w podręczniku. 
Wybrani lub chętni uczniowie mogą odczytać na głos.

Metoda – rozmowa kierowana. Po przeczytaniu tekstu nauczyciel pro-
si uczniów, by podali (znane im) przykłady objawienia się Boga w osobie 
Jezusa. Jeśli jest taka potrzeba, naprowadza uczniów, na koniec zaś podsu-
mowuje, mówiąc, że gdy ludzie poznają czyny i słowa Jezusa, dowiedzą się, 
jaki wspaniały dla człowieka jest Bóg i jak bardzo kocha On każdego z nas. 
Bóg objawił się ludziom – jako Ojciec wszystkich ludzi – w czynach i w sło-
wach Jezusa. Dał poznać nam swój plan zbawczy, objawił, że chce zbawić 
wszystkich ludzi. Kiedy Jezus uzdrawiał, wskrzeszał i odpuszczał grzechy, 
to objawiał się ludziom Bóg sprawiedliwy, miłosierny, kochający wszystkich 
ludzi. Najpełniej jednak kochający ludzi Bóg objawił się w męce i śmierci 
swego Syna Jednorodzonego. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1 i 2 z pod-
ręcznika. 
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Metoda – piosenka. Nauczyciel proponuje uczniom naukę piosenki (tekst 
można wyświetlić przy użyciu projektora lub przygotować kartki do wkle-
jenia w zeszycie). Piosenkę można wyświetlić w serwisie YouTube, np.:  
https://www.youtube.com/watch?v=bIRAr7EvrOU (dostęp: 25.04.2020).

Bóg tak umiłował świat,
Że Syna swego Jednorodzonego dał,
Aby każdy, kto w Niego wierzy,
Nie zginął, ale życie wieczne miał.
O Jezus, Jezus, Jezus. (x2)

Podsumowanie lekcji. Miłość Boga do człowieka nie ma granic. Bóg kocha 
nas miłością bezwarunkową. Tę miłość najpełniej okazał nam przez Jezusa, 
który oddał za nas życie. 

Modlitwa na zakończenie 

Wspólne zaśpiewanie nauczonej piosenki lub Chwała Ojcu.

Praca domowa

Z podręcznika. 

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – poznawanie tekstów biblijnych mówiących o Jezusie 
Chrystusie;

 ● muzyka – piosenka religijna.
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