
UWAGA! Pojawił się NOWY PODRĘCZNIK do klasy piątej! 
 

Tytuł podręcznika: Bóg szuka człowieka (dwie części)  redaktorzy: s.Beata 

Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech. 

 

Nie kupujemy zatem podręcznika od obecnej klasy piątej! Wprowadzamy nowy 

podręcznik. Przypominam, że kupuja go Państwo we własnym zakresie! 

Uwaga! Podręcznik składa się on z dwóch części!!! 
  

 

Religia 4c 

19.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Odwagi, to Ja jestem nie bójcie się!” (Mk 6, 5). (temat 46, str. 130-131) 

Opis zajęć. Pomódlmy się wszystkich tatusiów, którzy w przyszłym tygodniu będą obchodzić 

swoje święto. Pomódlmy się także o ustanie epidemii. „Pod Twoją obronę”. 

 

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie, że niezależnie od położenia, w którym znajdujemy 

się, Pan Bóg jest przy nas. 

 

Wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, ludzie, jak byśmy się czuli w czasie naszej 

kwarantanny, gdyby Pana Boga nie było. A jak wyglądaliby ludzie wiedząc, że Pan Bóg 

istnieje. 
Odp. Gdyby Boga nie było ludzie byliby zalęknieni, smutni, ale ci, którzy wiedzą, że On jest, są 

pozbawieni lęku, pogodnie nastawieni i odważni. Zobacz, są w życiu pewne sytuacje, które powodują 

w nas lęk (np. epidemia, śmierć bliskich, osamotnienie, opuszczenie), ale nad tym wszystkim jest Pan 

Jezus, który daje potrzebne łaski do przetrwania trudnych chwil.  
 

Czy wiesz, że święty Piotr także przeżywał trudne chwile i bardzo się przestraszył. Przeczytaj 

tekst biblijny o tym wydarzeniu Mt 14, 25-31. Bardzo go lubię. 

 

Czy potrafiłbyś ustnie odpowiedzieć na pytania: 

- O jakiej porze i gdzie wydarzyła się ta historia? 

- Co Pan Jezus powiedział do uczniów, gdy sądzili, że ujrzeli zjawę czyli ducha? 

- Kto wyszedł z łodzi i zaczął iść po wodzie? 

- Czego przestraszyła się ta osoba? Kogo wówczas zawołała o pomoc? 

- Co zrobił pan Jezus? 

 

Wyjaśnienie. Pan Jezus jest Tym, który przełamuje w człowieku lęk. Dzięki Niemu Piotr 

przezwycięża lęk i zaczyna kroczyć po wodzie. Do jego serca wstępuje odwaga. Pan Jezus 

jest ukazany w tej historii także jak ratownik. Tak! On ratuje Piotra, który przestraszył się, że 

utonie. Ta historia uczy, że Pan Jezus jest zawsze przy nas. Wyzwala w nas odwagę do 

czynienia dobrych rzeczy, o których nawet nam się nie śniło. W chwilach próby Pan Bóg 

oczekuje od nas zaufania. 

 

Zastanów się, na czym polega odwaga i za co cenimy odważnego człowieka. Przeczytaj słowa 

ze słowniczka ze str. 131 w podr.  



 

Wyobraź sobie, że Pan Jezus trzyma nad Tobą parasol ODWAGI, którym z miłości do nas 

Cię obdarowuje. On da Ci odwagę, byś nie cofał się przed trudną sytuacją, ale szukał 

rozwiązania i odzyskał siły, by ją pokonać. 

Ty… 

 

NOTAKA DO ZESZYTU 

Pan Jezus zaprasza ludzi, aby w chwili zwątpienia wołali, jak Piotr: „Panie, ratuj mnie!”. On 

ofiaruje im łaski potrzebne do przetrwania trudnych chwil. 

Zapisz w ozdobnej ramce słowa: Bądź odważny – Twój Bóg jest przy Tobie!  

Następnie narysuj otwarty parasol, napisz na nim słowo „odwaga”, a przy rącze zapisz swoje 

imię. 
Jeśli chcesz, możesz narysować Pana Jezusa z parasolem, a obok Niego Ciebie. Jeśli pragniesz, 

bym zobaczyła Twój rysunek, prześlij go (ale pamiętaj, że nie jest to obowiązkowe zadanie). 

 

Pomocne filmiki. 

 

Poniżej obrazowe przedstawienie z Ewangelii wg św. Jana (trwa tylko 1:36) 

Ewangelia wg Św Jana - Jezus chodzi po jeziorze 

https://www.youtube.com/watch?v=frdhUVg3MZk 

 

i dla porównania (trwa 2:32) 

Jezus chodzi po wodzie #35 

https://www.youtube.com/watch?v=9lptF2QYftc 

 

   
 
Powyżej zdjęcie 1 części podręcznika (Przepraszam za wielkość i jakość, ale nie posiadam w tej chwili 

lepszego). 

https://www.youtube.com/watch?v=frdhUVg3MZk
https://www.youtube.com/watch?v=9lptF2QYftc


 
 
Dodatek. Kolorowanki dla tych, którzy lubią malować. 


