
CYKL  KATECHEZ  AUTORSKICH  DLA  KLAS  V – VI
POD  TYTUŁEM „ POZNAJEMY  EWANGELIĘ  I  ŻYJEMY
NIĄ”

„ Życie  Jezusa  było  nieustannym  nauczaniem: Jego  milczenie, cuda ,czyny,
modlitwa, miłość  do  ludzi, szczególna  troska  o  poniżonych  i  biednych,
całkowite  przyjęcie  ofiary  krzyżowej  dla  odkupienia  ludzi,  samo  wreszcie
zmartwychwstanie – są  urzeczywistnieniem  Jego  słów  i  wypełnieniem
Objawienia.”   (Katechizm  Kościoła  Katolickiego 561)

Z  nauki  Ewangelii i KKK  wynika,  że  Jezus  nie  tylko  głosił  wspaniałe
ideały,  ale  nimi  naprawdę  żył  i  realizował  je  doskonale  w  swoim
ziemskim  życiu. Ta  wartość  przykładu  Jezusa  dla  naszego  chrześcijańskiego
życia  powinna  na  pewno  mieć  wyraz  w  wyraźnym  umieszczeniu
Ewangelii  w  centrum  katechezy  i  zainteresowań  dzieci.
Tylko  stały  kontakt  z  żywym  Słowem  Bożym  oraz  Jego  dobre  poznanie
sprawią,  że  chrześcijanin ( tu  katechizowane  dziecko ),  zapragnie  choć
część  doskonałego  przykładu  Jezusa  wprowadzić  w  swoje  życie.  Zapragnie
żyć  Ewangelią.
W  klasach  V i VI  niezależnie  od  realizowanego  programu  bądź  też  w
korelacji  z  nim, realizuję  cykl  katechez,  które  mają  na  celu  właśnie  jak
największe  przybliżenie  Ewangelii  każdemu  z  katechizowanych.
Mają  za  zadanie  wzbudzenie  w  uczniach  potrzeby  czytania  Ewangelii,
interesowania  się  nią, prawdziwego  słuchania  i  wreszcie  wprowadzania  jej
w życie  swoje  i  innych. Nie  są  to  szczegółowe  konspekty  lekcji  lecz
raczej  propozycje  katechez,  wypróbowanych  i  nadających  się  do
przeprowadzenia  w  swoich  klasach  jako  całego  cyklu.
„Wiara  rodzi  się  z  tego,  co  się  słyszy,  tym  zaś  co  się  słyszy,  jest
Słowo  Chrystusa”  ( Rz 10, 17 )



KATECHEZA  1

TEMAT :  „PISMO  ŚWIĘTE  -  KSIĘGĄ  ŻYCIA”

W  katechezie  tej  przedstawiamy  uczniom  podstawowe  wiadomości
dotyczące  budowy  Pisma Świętego  oraz  jego  powstania  -  głównie  nacisk
kładziemy  na  powstanie  Ewangelii,  ich  autorów  oraz  ważność  tych  ksiąg
dla  chrześcijan.
Uczymy  też  uczniów  lub  utrwalamy  umiejętność  zapisywania  fragmentów
Pisma  świętego  i  ich  wyszukiwania  na  podstawie  sigli.
Tę  część  katechezy  można  poprowadzić  na  bazie  przygotowanej  wcześniej
prezentacji  multimedialnej  -  w  trakcie  prezentacji  prowadzimy  wykład ,
pytając  też  uczniów  o  rzeczy,  które  już  wiedzą.
Po  prezentacji,  przechodzimy  do  części  praktycznej,  w  której  uczniowie
samodzielnie  wyszukują  podane  przez  katechetę  fragmenty  Biblii ( należy
przed  katechezą  przygotować  sobie  egzemplarze  Biblii,  by  potem  nie
tracić  cennego  czasu ).
Na  koniec,  jako  zadanie  domowe  można  rozdać  dzieciom  krótkie  testy,
które  mają  samodzielnie  uzupełnić  i  wkleić  do  zeszytu  jako  notatkę  z
katechezy.

KATECHEZA  2

TEMAT:  UWIERZYĆ  W  SŁOWO  JEZUSA.

Katecheza  oparta  jest  na  jednym  lub  najwyżej  dwóch, trzech  konkretnie
wybranych  przez  katechetę  fragmentach  Ewangelii.
Najlepiej  jeżeli  są  to  opisy  cudów  Pana  Jezusa,  które  uczniowie  raczej
znają  ze  słyszenia.  Rozpoczynamy  od  głośnego  odczytania  przygotowanych
fragmentów  Ewangelii  oraz  ich  omówienia  wraz  z  uczniami. Nie  można  tu
zapomnieć  o  wyjaśnieniu  słów,  których  dzieci  nie  znają  lub  są  dla  nich
niezrozumiałe.
Następnie  prosimy  uczniów,  aby  przenosząc  się  w  czasie  dokładnie  opisali
zdarzenie  swoimi  słowami,  wcielając  się  jednak  w  postać  jednego  z
uczestników  zdarzenia  (  np. opisując  uzdrowienie  paralityka  mogą  pisać



relację  jako  sam  uzdrowiony  lub  któryś  z  apostołów,  albo  po  prostu
naoczny,  przypadkowy  świadek ).
Tłumaczymy  uczniom,  aby  na  koniec  relacji  opisali  swoje  odczucia  po
osobistym  spotkaniu  z  Jezusem  oraz  jaki wywarło  to  wpływ  na  ich  życie.
Dzieci  zazwyczaj  bardzo  lubią  tą  formę  pracy  z  Ewangelią – mogą  tu  w
pewien  sposób  wczuć  się  w  osobowe  spotkanie  z  Jezusem,  a  także
samodzielnie  się  wypowiedzieć. Często  zaskakujące  są  wypowiedzi
uczniów,  którzy  zazwyczaj  nie  lubią  mówić  i  nie  wyrywają  się  zbyt
często  na  katechezie  do  dyskusji. Dlatego  dobrze  jest  wszystkie
wypowiedzi przeczytać ( można  głośno, jeśli  dzieci  chcą )  i  ocenić,  aby  dać
dodatkową  motywację.
Przykłady  Ewangelii:
Łk 5, 17b – 26    ( uzdrowienie  paralityka )
Mt 14, 13 – 21    ( rozmnożenie  chleba )
J 11, 17 – 44       ( wskrzeszenie  Łazarza )
Mk 5, 35 – 43     ( córka  Jaira )
Łk 5, 1 – 11        ( obfity  połów )
Łk 19, 1 – 10      ( celnik  Zacheusz )



KATECHEZA  3

TEMAT:  EWANGELIA  W  OBRAZACH.

Do  tej  bardzo  prostej  katechezy  potrzebne  są  nam  oczywiście  egzemplarze
Pisma  świętego,  przynajmniej  po  jednym  na  ławkę.
W  domu  przygotowujemy  karteczki – losy,  z  zapisanymi  na  nich  siglami ,
które  kryją  w  sobie  różne  wydarzenia  z  Ewangelii.  Trzeba  przygotować
tyle  losów,  aby  każdy  uczeń  miał  inny  fragment  Ewangelii.
Następnie  każdy  uczeń  losuje  swoją  siglę,  samodzielnie  wyszukuje  swój
fragment  Ewangelii  w  Piśmie  świętym  i  uważnie  czyta.
 Potem  każdy  przeczytaną  Ewangelię  ilustruje  rysunkiem – może  to  być
również  rysunek  z  dialogiem  lub  słowami  Pana  Jezusa ( trzeba
zapowiedzieć  na  poprzedniej  katechezie  blok  oraz  przybory  do  rysowania ).
Na  rysunku  powinna  się  także  znaleźć  zapisana  sigla  oraz  tytuł  Ewangelii,
który  wymyślają  sami  uczniowie.
Temat  ten  realizujemy  w  klasie,  gdzie  uczniowie  potrafią  już  zupełnie
samodzielnie  odnajdywać  fragmenty  z  Pisma  świętego,  bo  to  znacznie
ułatwi  pracę  i  pozwoli  zrealizować  projekt  czasowo.
 Z  drugiej  strony  jest  to  zadanie,  które  na  miarę  swoich  możliwości
wykonają  nawet  uczniowie  bardzo  słabi  lub  jeśli  będzie  to  klasa
integracyjna,  dzieci  z  różnymi  dysfunkcjami  przy  pomocy  katechety.
Gotowe  prace  najlepiej  pokazać  w  formie  wystawy  na  gazetce  szkolnej.



KATECHEZA  5

TEMAT:  „ IDŹCIE  NA  CAŁY  ŚWIAT  I  GŁOŚCIE  EWANGELIĘ
WSZELKIEMU  STWORZENIU”  -  KONKURS  ZE  ZNAJOMOŚCI
EWANGELII.

Tę  katechezę  przygotowujemy  jako  konkurs,  który  przeprowadzamy  osobno
dla każdej  klasy.  Pytania  dotyczące  faktów  z  Ewangelii  są  losowane przez
uczniów,  można  klasę  dzielić  na  grupy  i  odpowiadać  grupowo  lub
indywidualnie.  Za  pozytywne  odpowiedzi  przyznajemy  punkty,  które  na
koniec  konkursu  przekładamy  na  nagrody  lub  oceny.

1. Kto zapowiedział Maryi, że zostanie Matką Jezusa?
2. W  jakim  mieście  urodził  się  Pan  Jezus?
3. Jakie  dary  złożyli  w  stajence  trzej  Mędrcy?
4. Dokąd  udał  się  12-letni  Jezus  z  Maryją  i  Józefem?
5. Od  kogo  Pan  Jezus  przyjął  chrzest  i  gdzie  miało  to  miejsce?
6. Gdzie  Jezus  był  kuszony  i  ile  razy?
7. Jakiego  cudu  dokonał  Jezus  na  weselu  w  Kanie?
8. W  jaki  sposób  paralityk  z  Kafarnaum  dostał  się  do  zatłoczonego

domu  przed  Jezusa?
9. Kto  to  był  celnik?
10.  Jakiej  modlitwy  nauczył  Pan  Jezus  Apostołów?
11.  Jak  nazywało  się  jezioro  nad  którym  Jezus  dokonał  wiele  cudów?
12.  Co  zrobił  celnik  Zacheusz  aby  zobaczyć  Jezusa?
13.  Co  uczynił  celnik Zacheusz  po  spotkaniu  z  Jezusem?
14.  Kto  wrzucił  do skarbony  w  świątyni  swój  ostatni  grosz?
15. Gdzie  Pan  Jezus  modlił  się  przed  swoją  męką?
16.  Ile  razy  Piotr  wyparł  się  Pana  Jezusa  w  dzień  męki?
17.  Kogo  Pan  Jezus  szuka  w  przypowieści  o  dobrym  Pasterzu?
18.  Wymień  przynajmniej  dwa  tytuły  przypowieści  podanych  przez

Jezusa.
19.  Wymień  przynajmniej  3  miasta,  w  których  Pan  Jezus  nauczał  i

czynił  cuda.
20.  Jak  nazywano  12  wybranych  przez  Jezusa?
21.  Podaj  trzy  przykłady  uzdrowień  dokonanych  przez  Jezusa?



22.  Jakie  znasz  nazwy  miast  lub  miejscowości,  w  których  Jezus  nauczał
i  uzdrawiał?

23.  Jak  nazywał  się  sędzia,  który  skazał  Pana  Jezusa  na  śmierć?
24.  Co  Pan  Jezus  cudownie  rozmnożył,  gdy  ludzie  byli  głodni?
25.  Co  Jezus  uczynił  z  kupcami  w  świątyni  jerozolimskiej?
26.  Jaki  ostatni  nakaz  dał  Jezus  uczniom  po  swoim  zmartwychwstaniu?
27.  Który  uczeń  zdradził  Jezusa  i  wydał  Go  Żydom?
28.  Na  czym  wjechał  Pan  Jezus  do  Jerozolimy  na  krótko  przed  swoją

męką?
29.  Co  Pan  Jezus  uczynił  podczas  burzy  na  jeziorze?
30.  Jaki  cud  uczynił  Pan  Jezus  podczas  Ostatniej  Wieczerzy?
31.  Gdzie  Jezus  modlił  się  przed  męką  i  śmiercią?
32.  W  jaki  sposób  mieszkańcy  Jerozolimy   witali  Jezusa  na  krótko

przed  męką?
33.  Jak  wyglądał  grób  Pana  Jezusa?

Pytania  są  oczywiście  przykładowe  i  mogą  być  zupełnie  inne  ,  o
różnym  stopniu  trudności.


