
D z i a ł  V –  Je z u s je s t  z  n a m i

279

279

Cele katechetyczne

 ● zapoznanie z treścią i znaczeniem uroczystości 
Wniebowstąpienia Pańskiego;

 ● uświadomienie, że każdy z nas jest powołany do Nieba.

treści
 ● Pan Jezus wstąpił do nieba czterdzieści dni po 

zmartwychwstaniu i przyjdzie na ziemię na końcu czasów,  
by dokonać sądu nad światem.

wymagania
Uczeń:

 ● wyjaśnia znaczenie i treść uroczystości Wniebowstąpienia 
Pańskiego;

 ● swoimi słowami streszcza biblijne opowiadanie 
o wniebowstąpieniu;

 ● tłumaczy, że każdy z nas jest powołany przez Boga do życia 
z nim po śmierci w niebie;

 ● wymienia dobre nawyki i czynności, które pomagają dostać się 
do nieba;

 ● zna i wyjaśnia nakaz misyjny, potrafi powtórzyć ostatnie 
polecenie Jezusa;

 ● opowiada, jakie czyny świadczą o przynależności do Jezusa i jak 
Go można naśladować.

postawy

Uczeń:
 ● dba o swoją wiarę i życie wieczne;
 ● wyczekuje ponownego przyjścia Pana Jezusa;
 ● szuka Bożej obecności każdego dnia.

49
wniebowstąpienie  
pana jezusa  
– mamy pokarm  
na drogę do ojca
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Środki dydaktyczne

Obrazy lub filmy ilustrujące uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego; plecak, kartki w kształcie stóp, szpilki lub taśma dwustron-
na; Pismo Święte; podręcznik.

metody dydaktyczne

Pogadanka; podróż w wyobraźni, opowiadanie, pokaz; praca z ob-
razem, filmem; praca w grupach; ćwiczenia językowe i plastyczne; 
lektura Pisma Świętego; piosenka.

Korelacja z edukacją szkolną 

 ● edukacja polonistyczna – tworzenie opowiadań inspirowanych 
Ewangelią; słownictwo: „wniebowstąpienie”;

 ● edukacja plastyczna – prace rysunkowe;
 ● edukacja muzyczna – pieśni: Jak odnaleźć mam Chrystusa;  

Jeśli Pana Boga kochać chcę;
 ● edukacja językowa – słówko w języku angielskim związane 

z treścią lekcji.

propozycja realizacji 

  1.  Modlitwa: Wyznanie Wiary.
  2.  Pogadanka na temat rozprawy sądowej. Nauczyciel umieszcza 

na tablicy ilustrację związaną z tematem – omawia rolę sędzie-
go, świadków, oskarżonego. 

 Pan Jezus też nas będzie sądził, ale będzie to inny sąd niż ziemski.
  3.  Rozmowa o rozstaniach. Dlaczego są trudne i często smutne? Pan 

Jezus wstąpił do nieba, ale przyjdzie jeszcze raz na ziemię po to, 
aby dokonać sądu nad światem. Dał nam wskazania, jak żyć i jak 
na Niego czekać. Dał nam Dekalog i Eucharystię, które pomagają 
nam w drodze do nieba.

  4.  Prezentacja dzieł malarskich ukazujących wniebowstąpienia Je-
zusa lub wyświetlenie fragmentu filmu na ten temat.

  5.  Odczytanie fragmentu Pisma Świętego (Dz 1, 9–11).
  6.  Omówienie znaczenia sakramentów świętych, wartości częstej 

spowiedzi i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
  7.  Wykonanie zadania 1 z podręcznika.
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 Wykonanie zadań 1–4 z Kart pracy. 
 Podkreślenie znaczenie pomocy Jezusa w drodze do celu, do 

nieba, oraz Jego obietnicy związanej z przyjmowaniem Eucha-
rystii. Nie jest to działanie magiczne, ale moc Boża, łaska i nasza 
współpraca.

 Aby móc karmić się Ciałem Pańskim, należy dbać o czyste serce, 
dobrze postępować, starać się naśladować Jezusa. Idąc po Jego 
śladach, trafimy tam, gdzie On.

  8.  Nauczyciel pokazuje plecak, następnie rozdaje uczniom podzie-
lonym na grupy kartki wycięte w kształt stopy. Uczniowie mają 
narysować lub napisać na nich symbole tego, co daje nam Pan Je-
zus jako pomoc w drodze do nieba. Grupy prezentują swoje po-
mysły, najlepsze zostają przyczepione do plecaka. Efekt wspól-
nej pracy zostaje zaprezentowany na forum klasy.

  9.  Wspólna spontaniczna modlitwa dziękczynna za otrzymane sa-
kramenty święte. Nauczyciel podaje wezwania, np. „Panie Boże, 
dziękujemy Ci za sakrament Chrztu Świętego; za to, że jesteśmy 
twoimi dziećmi, twoją rodziną; za to, że chcesz nam dawać siebie 
w Eucharystii; za to, że chcesz nam przebaczać grzechy; za to, że 
chorym dajesz swoje namaszczenie i pomoc w znoszeniu cierpie-
nia” itd. Uczniowie odpowiadają: „Dziękujemy Ci, Panie Boże”.

 Wykonanie zadania 2 z podręcznika. 
10.  Odczytanie fragmentu Pisma Świętego (Mt 28, 20b: „A oto Ja je-

stem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” oraz 
Mt 25, 34–40 o sądzie ostatecznym). Czytają wybrani uczniowie.

11.  Omówienie i utrwalenie „Pamiętaj”. Co jest celem naszego ży-
cia? Jak możemy dojść do tego celu?

12.  Notatka do zeszytu: Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz na ziemię, 
aby osądzić wszystkich ludzi. Dobrzy ludzie zdobędą niebo, a źli 
nigdy nie zobaczą Boga. Jeżeli ktoś pracuje nad sobą i przyjmuje 
Komunię Świętą, może być pewien, że Jezus pomoże mu osią-
gnąć szczęście.

13.  Śpiew piosenek: Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec; Ra-
dośnie Panu hymn śpiewajmy.

14.  Odczytanie i omówienie zadania z Domownika, które jest umiesz-
czone na pasku w Kartach pracy. 
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