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Cele katechetyczne 

●	 zapoznanie dzieci z postacią Abrahama; 
●	 ukazanie przykładów zaufania i dawania właściwych 

odpowiedzi Bogu; 
●	 kształtowanie umiejętności odpowiadania na Słowo Boże, 

zwłaszcza przez swoje postępowanie. 

Treści 

●	 historia, podstawowe fakty z życia Abrahama i miejsca 
związane z nim;

●	 postawa posłuszeństwa i zaufania Bogu;
●	 Bóg zawsze dotrzymuje obietnic.

wymagania

Uczeń:
●	 poznaje i opowiada podstawowe fakty z życia Abrahama; 
●	 potrafi wyjaśnić, dlaczego Abraham może nas uczyć słuchania 

Boga; 
●	 nazywa sytuacje w życiu codziennym, które wymagają zaufania 

Bogu i ludziom, słuchania Go i dania Mu odpowiedzi; 
●	 wie i mówi swoimi słowami, dlaczego Bogu zawsze warto ufać. 

Postawy

Uczeń:
●	 zna Akt wiary i modli się nim;
●	 wykazuje gotowość do zawierzenia Bogu i słuchania Jego 

nakazów.

22
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Środki dydaktyczne

Podręcznik; Pismo Święte; piosenka; fragment filmu o Abrahamie.

metody dydaktyczne

Rozmowa kierowana; pogadanka, miniwykład o Księdze Rodzaju; 
wspólna lektura Pisma Świętego; śpiew piosenki; wykonywanie 
ćwiczeń z podręcznika i Kart pracy.

Korelacja z edukacją szkolną 

●	 edukacja muzyczna – wybrana piosenka religijna: „Wyruszył kie-
dyś tam”;

●	 edukacja językowa – słownictwo: „zawierzenie”, „przymierze”.

Propozycja realizacji

  1. Rozpoczęcie modlitwą – Pozdrowienie anielskie.
  2.  Na początek lekcji: 

a)  opowiadanie lub bajka o wyruszeniu w drogę w jakimś celu, 
o podjęciu ryzyka ze względu na zaufanie i miłość do kogoś;

b)  lub rozmowa o tym, jak wyglądało życie na ziemi 4 tys. lat 
temu; należy nawiązać do postaci Abrahama (przemówił do 
niego Bóg – Rdz 15, 5-7) – miniwykład o Księdze Rodzaju.

  3. Przypomnienie, że Pismo Święte składa się ze Starego i Nowe-
go Testamentu: ukazuje nam dzieje działania Boga w życiu kon-
kretnych ludzi, ich reakcje na Boże wezwania; pokazuje miłość 
Boga do człowieka w jego historii życia.

  4.  Zaprezentowanie podstawowych faktów z życia Abrahama, do 
czego wezwał go Bóg: opuszczenie ziemi przodków, obietnica 
licznego potomstwa, wezwanie do ofiarowania syna Bogu. Omó-
wienie tekstu, ilustracji z podręcznika; poznanie miejsc związa-
nych z Abrahamem i obietnicy, jaką otrzymał od Boga – zadanie 
1 z podręcznika. Można podkreślić, że jest to pierwsza postać 
historyczna, którą poznajemy dzięki Biblii, ponieważ Biblia nie 
jest zbiorem wymyślonych opowiadań, lecz pokazuje nam kocha-
jącego Boga, który działa w życiu konkretnych ludzi. Omówienie 
wydarzeń z życia Abrahama w kontekście posłuszeństwa Bogu 
i zaufania Mu. To Bóg pierwszy wezwał Abrahama i pomógł mu 
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odpowiedzieć na to wezwanie. Zawarł z Abrahamem przymie-
rze. Bóg jest wierny przymierzu, jakie zawiera z człowiekiem, 
obietnicy, którą daje człowiekowi. Sformułowanie wniosków, 
jakim człowiekiem był Abram. Zadanie 2 z Kart pracy. Słuchanie 
i śpiew piosenki „Wyruszył kiedyś tam”.

  5.  Po omówieniu ilustracji z podręcznika można obejrzeć wybra-
ne fragmenty filmu o Abrahamie. Do omówienia filmu posłużą 
plansze: na planszy narysowana jest postać wędrowca z laską 
pasterską, przyklejamy obok niego kartki, na których wypisane 
są obietnice Boga. Nad głową wędrowca umieszczamy trójkąt 
symbolizujący Boga z podpisem: Bóg zawsze dochowuje dane-
go słowa, spełnia obietnice. 

  6.  Wykonanie zadań z podręcznika. Rozmowa z dziećmi: Do kogo 
się zwracacie w trudnych sprawach? W jaki sposób Abram oka-
zał Bogu zaufanie (uwierzył Bożej obietnicy, wyszedł z rodzin-
nej ziemi)? W jakich sytuacjach naszego życia jesteśmy podobni 
do Abrahama? Zadanie 2 z podręcznika i nauka Aktu wiary – za-
danie 1 z Kart pracy.

  7.  Powtórzenie wiadomości. Modlitwa: Akt wiary i Akt nadziei. Na-
stępnie dzieci w ciszy powierzają Bogu swoje trudne sprawy, 
proszą o pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dla rodziców 
i dla siebie.

  8.  Szukanie wspólnych wydarzeń z życia rodzin dzieci, kiedy Bóg 
wzywał dziecko lub kogoś z rodziny do podjęcia jakiegoś trudu, 
zadania, które wydawało się im prawie niemożliwe do wyko-
nania. Katecheta może opowiedzieć dzieciom historię czyjegoś 
życia; przekazać dzieciom świadectwo działania Boga w życiu 
człowieka, który zaufał wbrew nadziei, tu warto powiedzieć 
o dzieciach z Fatimy, którym grożono na różne sposoby i które 
zaufały Bogu, i choć bardzo się bały tych gróźb, to nadal twier-
dziły, że objawia się im Matka Boża. 

  9.  Śpiew piosenki – „Wyruszył kiedyś tam”. Można także dzieciom 
zaprezentować piosenkę „Wierzę, lecz moja wiara, Panie” i na 
bazie jej treści podsumować treść lekcji o zaufaniu Bogu przez 
Abrahama i Maryję (nawiązanie do Pozdrowienia anielskiego). 

10.  Zakończenie: odczytanie zadania kierującego do Domownika, 
wycięcie paska z Kart pracy i wklejenie do dzienniczka ucznia.
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