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Nasz Ojciec w niebie
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● ukazanie prawdy o Bogu Ojcu;
 ● budzenie potrzeby modlitewnego kontaktu z panem Bogiem.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Dziecko:

 ● stwierdza, że pan Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi; 
 ● swoimi słowami wyjaśnia, że pan Jezus polecił nazywać pana 

Boga – Ojcem;
 ● rozpoznaje modlitwę Ojcze nasz i włącza się w jej odmawianie;
 ● podaje przykłady sytuacji, w których może zwracać się do Boga 

Ojca, dziękując, prosząc lub przepraszając.

Metody 
zabawa orientacyjno-porządkowa, opowiadanie, burza mózgów, śpiew, 
ew. zabawa z elementami równowagi.

Środki dydaktyczne 
tekst opowiadania, ew. materiały do wykonania kwiatów origami.

Propozycja realizacji
I.  Wprowadzenie 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Zagubione dziecko. Dzieci sta-
ją w gromadce tyłem do nauczyciela i zakrywają oczy. Nauczyciel 
wybiera jedno dziecko, tak aby nikt nie widział które, i poleca mu 
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hschować się, np. za biurkiem. Dzieci otwierają oczy i odwracają się 

przodem. Nauczyciel mówi: „Zgubił się chłopiec. Ma niebieskie oczy, 
czerwone spodenki itp.”. Dzieci odgadują, co to za dziecko, mówią, jak 
ma na imię. 

II. Rozwinięcie

1. Opowiadanie z załącznika i krótka analiza.
2. Burza mózgów – jaki powinien być supertata. podsumowując wy-

powiedzi, nauczyciel wybiera te, które dadzą się odnieść do pana 
Boga Ojca i stwierdza, że… jest On supertatą! Oprócz taty ziem-
skiego, który bywa czasem zmęczony, zdenerwowany lub nie ma 
dla nas czasu, każdy ma jeszcze Tatę w niebie – pana Boga. pan 
Bóg jest dla nas jak najlepszy tata – jak supertata. O Bogu Ojcu 
dużo opowiadał ludziom pan Jezus.

3. lektura Biblii – Mt 6, 9-13. Odczytanie tekstu należy poprzedzić 
krótkim komentarzem, a po lekturze zapytać, kto zna tę lub po-
dobną modlitwę?

4. Nauka refrenu piosenki, odsłuchanie utworu Arki Noego Tato 
i śpiew:

Nie boję się, gdy ciemno jest,
Ojciec za rękę prowadzi mnie!  

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/57,tato_nie_boje_sie_gdy_ciemno_jest/ (dostęp: 4.03.2017).

III. Zakończenie 
praca z podręcznikiem – analiza rysunku umieszczonego pod tema-
tem z wyjaśnieniem nauczyciela, że pan Bóg jest Ojcem dla wszyst-
kich ludzi: dla dzieci, rodziców, dziadków, ludzi z całego świata; wy-
konanie polecenia.

Inna propozycja pracy
Dzieci mogą wykonać kwiaty dla taty techniką origami.

Zabawa z elementem równowagi Z tatą na huśtawce. Dzieci biega-
ją swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło: „Huśtam się z tatą!”, 
dobierają się parami, stają naprzeciw siebie i podają sobie ręce.  
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Naśladują ruch huśtawki – raz jedno, raz drugie robi przysiad. po 
chwili huśtania znowu biegają. 

Załącznik 
Opowiadanie

Kiedy pani w przedszkolu zapytała dzieci o wyjątkowe wspomnienie 
z wakacji, Bartek do razu wiedział, że powie o ostatnim dniu waka-
cji nad morzem. To właśnie wtedy przydarzyła mu się przygoda, któ-
rą dziś wspomina z radością, choć tamtego dnia nie było mu wcale do 
śmiechu… 
Ostatni dzień Bartek z Anią i rodzicami postanowili spędzić na plaży. 
Po obiedzie mama z Anią chciały jeszcze nazbierać muszelek, a tata 
z Bartkiem w tym czasie mieli pójść kupić lody. 
Bartek stał znudzony w kolejce, aż wreszcie zapatrzył się na puszczane 
na wietrze latawce. Tak się nimi zajął, że gdy zobaczył pana w niebie-
skiej koszulce odchodzącego z lodami od kasy, to poszedł za nim. Nieste-
ty, kiedy Bartek popatrzył uważnie na właściciela niebieskiej koszulki, 
okazało się, że to wcale nie tata! Przestraszony chłopiec chciał wrócić 
pod budkę z lodami, ale nie pamiętał, w którym kierunku powinien iść. 
„Wszystko przez te latawce” – pomyślał ze złością. 
Nagle po drugiej stronie ulicy zobaczył policjanta – postanowił opo-
wiedzieć mu o wszystkim z nadzieją, że policjant pomoże mu znaleźć 
tatę. Już miał przejść przez ulicę, gdy ktoś złapał go za rękę i znajomy 
głos powiedział: 
– Tu jesteś! 
Bartek obejrzał się i zobaczył tatę. Przytulił się, najmocniej jak umiał, 
próbując ukryć, że w oczach pojawiła mu się ze szczęścia jedna czy dru-
ga łezka. 
– Tak się cieszę, że mnie znalazłeś! – powiedział tacie do ucha. 
Tata odpowiedział mu: 
– Zawsze cię znajdę, synku! Ale teraz chodźmy lepiej po lody, bo tamte 
zostawiłem w budce, gdy zobaczyłem, że nie ma cię przy mnie!


