
RELIGIA KLASA I ZESTAW 4 

Dzień dobry! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przygotowałam dla was katechezę na temat: Staramy się być lepszymi dziećmi. Na początek 

odmówcie krótką modlitwę: 

Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze, 

dodaj nam ochoty i zdolności, 

aby nasza nauka była dla nas pożytkiem 

doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

 

Amen. 

 

1. Co będzie nam potrzebne? Przygotuj zeszyt do religii i piórnik. 

2. Zapisz temat do zeszytu: 

Katecheza 35 

TEMAT : Staramy się być lepszymi dziećmi. 

3. Spróbujemy zrozumieć potrzebę pracy nad sobą / nawrócenia / w  twoim życiu. 

Poszukamy możliwości zmiany postepowania na lepsze. 

4. Zapraszam do śpiewu! Wstań, zaśpiewaj i zatańcz z innymi! Kliknij w poniższy link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E 

5. Teraz, odpowiedz na dwa pytania ( nie zapisuj w zeszycie odpowiedzi): 

 

- Jak nazywa się czas, który teraz przeżywamy ? 

- Po co jest Wielki Post ? 

 

W Wielkim Poście nie tylko wspominamy wszystko, co Pan Jezus dla nas wycierpiał. W 

Wielkim Poście uczymy się bardziej kochać Pana Jezusa. Dlatego zastanawiamy się często, czy 

Pan Jezus jest z nas zadowolony. Dla niego chcemy się nawrócić i zmienić się na lepsze. 

 

- Co to znaczy nawrócić się i zmienić się na lepsze ? 

 

Bóg nie zostawia nas nigdy samych przy „porządkowaniu” naszego domu – serca, duszy. Jest 

z nami, po naszej stronie. Dodaje otuchy swymi słowami, towarzyszy nam i wspomaga swą 

łaską. 

6. Przeczytaj fragment z  Pisma św. 

- Czytanie z Ewangelii św. Łukasza ( 19, 1- 8 ) 

- Dzieci : Chwał Tobie Panie. 

( Nakreśl kciukiem prawej ręki malutki znak krzyża na czole, ustach i piersiach. Przeczytaj 

tekst, lub poproś o to rodziców. ) 

Zacheusz 

1 Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 2 A pewien człowiek, imieniem 

Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, 3 chciał koniecznie 

zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 4 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E


Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 

przechodzić. 5 Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 

«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». 6 Zszedł 

więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 7 A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do 

grzesznika poszedł w gościnę». 8 Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę 

mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». 9 

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest 

synem Abrahama. 10 Albowiem Syn Człowieczy p 

 

Oto Słowo Pańskie 

-  Chwała Tobie Chryste. 

7. Przypomnijmy sobie: 

- Jakim człowiekiem był Zacheusz ? 

- Od kogo oddalił się w życiu ? 

- Kogo Zacheusz chciał zobaczyć ? 

- Dlaczego nie mógł zobaczyć Pana Jezusa ? 

- Co zrobił, żeby Go zobaczyć ? 

- Co Pan Jezus powiedział do Zacheusza ? 

- Co postanowił zrobić Zacheusz , aby być blisko Jezusa? 

- Co to znaczy, że Zacheusz się nawrócił ? 

8. Podsumujmy: 

Domem Zacheusza , w którym chciał się zatrzymać Pan Jezus było jego serce. 

Okazało się, że wcale nie jest ono czyste, że nie ma w nim miejsca dla Pana Jezusa. Zacheusz 

sam nie dałby rady zrobić porządku w swoim sercu. 

 

- Kto mu w tym pomógł ? 

- Kiedy w naszych sercach jest bałagan ? 

- W jaki sposób możemy zrobić w nim porządek ? 

 

Czas Wielkiego Postu to czas porządkowania naszych serc, wyrzucania z nich kłamstwa, 

lenistwa, nieposłuszeństwa. W każdym sercu jest jakaś brzydka rzecz, która przeszkadza w 

spotkaniu z Panem Jezusem.  

9. Narysuj w zeszycie serce czarne, następnie drugie serce czyste ( czerwone) niech wokół niego 

pojawią się promienie, może kwiatki. 

Wspaniale!  

10. Modlitwa na zakończenie: ( to jest nowy tekst, którego będziemy się teraz uczyć. Spróbuj 

zapamiętać go.) 

Dzięki Ci Boże 

za światło tej nauki, 

pragniemy, abyśmy nią oświeceni, 

mogli Cię zawsze wielbić i wolę 

Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, 

Pana naszego.  

 

Amen. 

 

Z Bogiem! 

 


