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Nasze święto – niedziela
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● pogłębienie znajomości prawdy o panu Bogu, który kocha 
człowieka i chce być z nim w przyjaźni;

 ● budzenie potrzeby kontaktu z panem Bogiem w modlitwie. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Dziecko:

 ● poprawnie wskazuje niedzielę jako dzień święty i dzień pański;
 ● wyjaśnia, dlaczego niedziela jest wyjątkowym dniem dla rodziny 

dzieci Bożych;
 ● podaje różnice pomiędzy niedzielą a pozostałymi dniami tygodnia;
 ● wymienia przykłady realizacji przykazania: „pamiętaj, abyś dzień 

święty święcił”.

Metody 
pogadanka, opowiadanie, burza mózgów, zabawa, śpiew, praca 
plastyczna.

Środki dydaktyczne
tekst opowiadania, ew. karteczki do zabawy lub inne przedmioty 
ułatwiające dzieciom zapamiętanie, jakim są dniem tygodnia.

Lekcja 14
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ePropozycja realizacji
I.  Wprowadzenie

pogadanka – dzieci opowiadają, jak spędzają niedzielę w swoich do-
mach. można posłużyć się rysunkami z podręcznika.

II. Rozwinięcie

1. Opowiadanie z załącznika i analiza treści opowiadania. 
2. lektura Biblii – dz 2, 42. 44-45. Warto poprzedzić odczytanie frag-

mentu komentarzem lub przypomnieniem, że niedziela jest wyjąt-
kowym dniem dla tych, którzy kochają pana Jezusa, bo w niedzielę 
pan Jezus zmartwychwstał. przypomina nam o tym m.in. ksiądz 
w kościele słowami: „uroczyście obchodzimy pierwszy dzień ty-
godnia, w którym Jezus zmartwychwstał”.

3. Burza mózgów – nauczyciel odczytuje zapisane na ozdobnej kartce 
przykazanie: „pamiętaj, abyś dzień święty święcił” i wyjaśnia jego 
sens. dzieci podają propozycje, w jaki sposób mogą to uczynić.

4. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.

III. Zakończenie 

1. Zabawa kształtująca spostrzegawczość – dzieci siedzą w kole i od-
liczają kolejno, ale zamiast numerów każde mówi nazwę dnia ty-
godnia i ma zapamiętać, którym jest dniem (ewentualnie można 
wręczyć dzieciom kartki, patyczki lub inne drobiazgi, np. w określo-
nych kolorach; w tych samych kolorach nauczyciel może mieć kartki 
z nazwami dni tygodnia). nauczyciel czyta krótkie zdanie z nazwą 
dnia tygodnia i czynnością (np.: „W środę w przedszkolu gościliśmy 
aktorów z teatru”; „W niedzielę poszliśmy do kościoła”), a dzieci, 
których dzień został wymieniony, wstają.

2. nauka piosenki i śpiew.

Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan.  
Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim.  
Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim.    
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan.               

Źródło: http://watra.zhr.pl/spiewnik/relig10.htm (dostęp: 22.03.2017).
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Inna propozycja pracy
„nasza niedziela” – stworzenie wspólnego plakatu o tym, jak praw-
dziwy uczeń pana Jezusa powinien spędzać niedzielę.

Załącznik
Klara bawiła się lalkami, a Filip układał puzzle, gdy usłyszeli wołanie 
mamy:
– Szykujcie się! Ubrania są już uprasowane.
Klara odłożyła lalki na miejsce, a Filip westchnął i powiedział:
– Tak mało brakowało… Trudno, później dokończę.
– Chodź,  żebyśmy się nie spóźnili! – przypomniała mu Klara i wyjęła 
z szuflady dwie gumki do włosów. – Mamo! – zawołała. – Czy zrobisz 
mi dobierany warkocz?
– Pewnie, że zrobię! Załóż sukienkę i przyjdź do mnie – powiedziała 
mama, po czym dodała z uśmiechem na widok syna: – Tobie też zrobić 
jakąś fryzurę?
Filip próbował uczesać włosy, ale jeden kosmyk uparcie odstawał od 
reszty.
– Nie, dziękuję. Chyba zaraz obetnę te włosy.
– Zaraz wychodzimy, więc zamiast bawić się we fryzjera, lepiej zmocz 
trochę włosy, to przestaną odstawać.
Filip zrobił tak, jak mu mama poradziła. W tym czasie przyszła Kla-
ra, przypominając o warkoczu. Mama zaczęła robić obiecany warkocz, 
kiedy podszedł do niej tata.
– Jak skończysz czesać Klarę, pomóż mi, proszę. Chyba źle zawiązałem 
krawat.
– Dobrze, dobrze. Ech, co tydzień to samo – westchnęła mama.
– Masz rację, co niedziela to samo! – zawołała Klara, przeglądając się 
w lustrze. – Wyglądam jak księżniczka!
Tata stanął za córką i też przyglądał się jej odbiciu.
– Dla mnie zawsze wyglądasz jak księżniczka!
– Ale w niedzielę mam zawsze najładniejszą sukienkę – dodała dziew-
czynka. – I w ogóle wszyscy tak pięknie wyglądamy!
– Masz rację – potwierdziła mama. – W niedzielę idziemy do kościoła 
na spotkanie z Panem Jezusem. Trzeba wtedy pięknie wyglądać!
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