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Królestwo Pana Boga
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● przybliżanie prawdy o królestwie Bożym;
 ● kształtowanie postawy radości i wdzięczności panu Bogu za Jego 

obecność.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko:

 ● swoimi słowami streszcza fragmenty biblijne przytoczone  
na zajęciach;

 ● podaje zasady obowiązujące w królestwie Bożym;
 ● utożsamia pełnienie woli Boga Ojca z posłuszeństwem;
 ● wyjaśnia, że starania o wejście do królestwa Bożego 

rozpoczynają się już na ziemi.

Metody 
tocząca się opowieść, pokaz, pogadanka, lektura Biblii, zabawa 
ruchowa układanka, śpiew.

Środki dydaktyczne 
obraz Chrystusa króla (lub inny), ew. rekwizyt dla posłańca króla do 
zabawy ruchowej, figury geometryczne.   

Lekcja 17
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nyPropozycja realizacji
I.   Wprowadzenie 

Tocząca się opowieść. Nauczyciel rozpoczyna: „Za siedmioma górami, 
za siedmioma lasami było piękne królestwo”. Dzieci kolejno dodają 
do niej po jednym zdaniu. (Ilustracją do opowieści może być rysunek 
z podręcznika umieszczony pod tematem).

po zakończonej opowieści nauczyciel stwierdza, że jest wiele pięk-
nych historii o różnych królestwach – prawdziwych i baśniowych. 
Dziś dzieci usłyszą o jeszcze innym królestwie, które choć jest praw-
dziwe, to jednak nie da się go ani odwiedzić, ani zobaczyć. 

II.  Rozwinięcie

1. pokaz – nauczyciel prezentuje ilustrację lub obraz z panem Jezu-
sem (np. Chrystusem królem) i odczytuje fragment: J 18, 36a. 

2. pogadanka – O jakim królestwie mówił pan Jezus? kto rządzi 
w tym królestwie? kto może dostać się do królestwa pana Jezu-
sa? Co trzeba zrobić, by dostać się do tego królestwa? Jakie zasady 
obowiązują w królestwie pana Jezusa? podsumowując odpowie-
dzi dzieci, nauczyciel stwierdza, że królestwo Boże jest w niebie, 
ale jego zasady obowiązują już na ziemi, bo tylko ci, którzy już tu 
i teraz przestrzegają zasad tego królestwa, kiedyś znajdą się w nim 
i będą na zawsze szczęśliwi. 

3. lektura Biblii – Mt 7, 21. Burza mózgów nawiązująca do słów pana 
Jezusa: jakie zachowanie można nazwać pełnieniem woli Boga Ojca, 
czyli czynieniem tego, czego pan Bóg od nas oczekuje. 

III. Zakończenie 

praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.  

Zabawa ruchowa Na rozkaz króla. Jedno dziecko jest królewskim po-
słańcem i stoi z boku, pozostałe biegają. Na hasło: „Na rozkaz króla!” 
dzieci zatrzymują się, posłaniec gestem dłoni (lub wręczonym rekwi-
zytem) wyznacza dziecko, które coś demonstruje, np. podskoki, resz-
ta dzieci naśladuje. potem zmiana posłańca. 
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Inna propozycja pracy
Dzieci dostają różne figury geometryczne, w różnych kolorach, różnej 
wielkości. Ich zadaniem jest ułożenie królestw pana Boga. Nauczyciel 
ukierunkowuje dzieci, że niekoniecznie chodzi tutaj o ułożenie typo-
wego zamku, tylko o ułożenie figur w taki sposób, by powstało serce. 
Bo wszędzie tam, gdzie jest miłość, jest królestwo Boże.

Nauka piosenki M. Jaskóły Chwalcie Pana niebios i śpiew: 

Chwalcie Pana niebios,  
chwalcie Go na cytrze.  
Chwalcie Króla świata,  
bo On Bogiem jest.  

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/2755,chwalcie_pana_niebios_ii/ (dostęp: 6.03.2017).
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