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Temat: Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie Chrystusie 

Podręcznik str. 129-131 

Karta Pracy str.41-43 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne  

• Odkrywanie znaczenia Osoby Jezusa z Nazaretu, jako „umiłowanego Syna, w którym 

Ojciec ma upodobanie”, dla dziejów ludzkości.  

• Pogłębienie prawdy, że w Jezusie Chrystusie objawiła się miłość Boga i Jego oddanie się 

człowiekowi („Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”). 

 • Kształtowanie postawy 

Podczas ostatniej katechezy odkrywaliśmy tajemnice życia Pana Jezusa.  

W kartach pracy znajduje się zadanie 1 str.41, w którym jest diagram. Poruszając się w 

poziomie i pionie, czytając także od tyłu, znajdźcie w diagramie pięć tajemnic z życia Pana 

Jezusa. 

W podręczniku ucznia została umieszczona Bajka o fiołku, który był ukryty pod skorupą lodu 

na Biegunie Północnym. Przeczytajcie ją teraz 

Bajka o fiołku Pewnego ranka na Biegunie Północnym mały biały niedźwiedź poczuł w 

powietrzu niezwykły zapach i powiedział o tym dużej niedźwiedzicy, która była jego mamą. – 

Czyżby przyjechała jakaś ekspedycja? – zastanawiała się niedźwiedzica. Tymczasem 

niedźwiadki znalazły zwykły fiołek, który wprawdzie drżał z zimna, ale odważnie rozsiewał 

swój zapach w powietrzu, gdyż takie było jego zadanie. – Mamusiu, tatusiu! – zawołały 

niedźwiadki. – Zaraz mówiłem, że to coś dziwnego – powiedział biały niedźwiedź do swojej 

rodziny. – Według mnie, to nie jest ryba. – Z pewnością – oświadczyła niedźwiedzica – ale to 

nie jest również ptaszek. – Masz rację! – przyznał niedźwiedź po pewnej chwili. Pod wieczór, 

po całym Biegunie rozeszła się wieść: mała, dziwna, pachnąca istotka o fioletowym 

zabarwieniu ukazała się na pustyni lodowej, stoi na jednej nóżce i nie porusza się. Żeby 

zobaczyć fiołek, zjawiły się foki. Z Syberii przywędrowały Reny, z Ameryki bawoły, a z 

jeszcze dalszych okolic białe lisy, wilki i morskie sroki. Wszyscy podziwiali niezwykły kwiat 

i jego drżącą łodyżkę. Wszyscy też wdychali jego zapach, ale ciągle starczało go dla tych, 

którzy przybywali jako ostatni. – Aby wydzielać tyle zapachu – powiedziała foka – musi 

widocznie posiadać zapasy pod powierzchnią lodu. – Mówiłem to od razu – zawołał biały 

niedźwiedź – że musi znajdować się coś pod spodem. Nie powiedział tego wprawdzie, ale 

nikt mu nie zaprzeczył. Pewna mewa śmieszka, wysłana na południe, by zebrać informacje, 

powróciła z wiadomością, że mała pachnąca istotka nazywa się „fiołek” i że w niektórych 

krajach znajdują się miliony podobnych kwiatków. – Wiemy więc tyle, ile poprzednio – 

stwierdziła foka. – Jak to się stało, że właśnie ten fiołek znalazł się tutaj? Powiem wam 

otwarcie: jestem nieco zakłopotana. – Jak to ona określiła swe samopoczucie? – zapytał biały 



niedźwiedź. – Mówi, że jest zakłopotana. To znaczy, że nie wie, jak postąpić. – No właśnie! – 

wykrzyknął biały niedźwiadek – właśnie i ja tak myślę. Tej nocy na całym Biegunie słychać 

było złowieszcze trzeszczenie. Wieczne lody drżały jak szkło i w wielu miejscach popękały. 

Fiołek wysyłał jeszcze intensywniejsze zapachy, tak jakby postanowił zmienić ogromną 

lodową pustynię w błękitne i ciepłe morze lub w zieloną aksamitną łąkę. Wysiłek wyczerpał 

go. O świcie był zwiędnięty, łodyżka zgięła się, stracił kolor i życie. Chcąc wyrazić naszymi 

słowami jego ostatnią myśl, sądzę, że można by powiedzieć tak: „Oto umieram… Ale 

pewnego dnia lody stopnieją. Będą tu miliony fiołków, wyspy, domy, dzieci”.  

    Bruno Ferrero, Fiołek na Biegunie Północnym 

 Analiza treści  

– Co chciał uczynić maleńki fiołek? Jakie było jego pragnienie?  

– Co może oznaczać w tej bajce lód, przebity przez maleńkiego fiołka?  

– Czy są ludzie, którzy zachowują się podobnie jak fiołek i pragną roztopić lód (zło panujące 

na świecie)? Czy znacie takie osoby?  

– Jak myślicie, czy istnieje taka powłoka lodowa także wokół nas? wśród naszych kolegów, 

koleżanek? w naszej klasie? szkole?  

 Podsumowanie Dziś na katechezie poznamy człowieka, który bardzo pragnął, aby 

największy „lód” na świecie stopniał i zajaśniało słońce wiecznej radości, dając życie, nie 

tylko roślinom, ale także ludziom. Trochę znacie tego człowieka z nauki religii w klasie IV. 

Jezus powiedział o tym człowieku, że został posłany przez Boga jako wysłaniec, aby 

przygotował drogę do ludzkich serc dla Mesjasza. Zapewne się już domyślacie, że chodzi o 

Jana Chrzciciela. Jan został posłany przez Boga, aby zaświadczył o Chrystusie, wskazał Go 

ludziom i wzywał ludzi do prawdziwej przemiany życia. Dziś na katechezie odkryjemy misję 

Jana Chrzciciela. 

 Zapiszczcie temat do zeszytu: Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. 

Notatka 

Nawrócić się to znaczy …… dokończ (zapis metodą słoneczka (nawrócenie) (zadania 1–3 w 

kartach pracy). 

Praca domowa 

Wykonaj zadanie 3 w kartach pracy. 

Sposób komunikowania się: grzegorz.warchul@wp.pl  

Szczęść Boże 


