
22.04.2020r. Religia Kl. III 

Temat: Bóg naszym Ojcem 

 Cele katechetyczne – Uświadomienie prawdy, że podczas Mszy Świętej zwracamy się do Boga Ojca 

słowami Modlitwy Pańskiej. 

Modlitwa  

Pomódlmy się o to, żebyśmy w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji pamiętali, że Bóg jako dobry 

Ojciec nigdy nie pozostawia nas samych: Dobry Panie, gdy świat ten wyda mi się zimny i pusty, gdy 

nie będę wiedziała, gdzie szukać pociechy i pomocy, daj, abym pamiętała, że zawsze jest jedno 

miejsce pełne promieni szczęścia i pokoju – świątynia Twoja. Gdy strach mnie ogarnie, gdy ciężar 

pracy wyda mi się zbyt ciężki, daj mi wtedy usłyszeć te drogie słowa, wychodzące z Twego 

tabernakulum: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię”           (Mt 11,28). 

To był dzień jak każdy inny. Michał wrócił do domu zmęczony po całym dniu szkoły. Był trochę 

zdenerwowany, bo właśnie przegrali mecz z kolegami. – Znowu wygrali – burknął pod nosem i 

trzasnął drzwiami. Tata i Maciek już siedzieli przy stole, kiedy dołączył do nich Michał. – Gdzie mama? 

– zapytał nadąsanym głosem. – W pracy. Dziś kończy później – odpowiedział spokojnie tata. – Coś się 

stało? – spytał. – Nic – odpowiedział zdawkowo Michał. Obiad zjadł właściwie w milczeniu. 

Wieczorem Maciek spytał Michała: – Co się dzieje, braciszku? – Przegraliśmy mecz. Znowu – szepnął 

ze smutkiem Michał. – A wszystko przez to, że nie mam odpowiednich butów. W tych nie mogę już 

grać. Ślizgam się i nic więcej. Maciek uśmiechnął się i usiadł obok niego. – Powiedz o tym tacie – 

powiedział. – Przecież tata wie, jak bardzo ci zależy na piłce nożnej. Może da się coś zrobić. A teraz idź 

już spać. Następnego dnia Michał pobiegł do pokoju rodziców. – Tato! – krzyknął od progu. – Tato, 

wiem, że widziałeś, że wczoraj byłem trochę smutny. Chodzi o mecz. Znowu przegraliśmy. Po chwili 

dodał: – Tato, potrzebowałbym nowych butów. W tych, które mam teraz, tylko się ślizgam. Proszę, 

kupisz mi nowe buty? Tata uśmiechnął się, poklepał Michała po ramieniu i powiedział: – Zobaczę, co 

się da zrobić. Bądź dobrej myśli.  

– Dlaczego Michał był smutny?  

 – Co poradził mu Maciek? 

– Co zrobił Michał? 

– Jak zareagował tata?  

 

Pana Jezusa, aby nauczył ich modlić się do Ojca, przeczytajcie fragment Pisma Świętego:  

„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! 

Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. 

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my 

przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas 

zachowaj od złego” (Mt 6,8-13).  

Ludzie na całym świecie modlą się tą modlitwą. Wszyscy – bogaci i biedni, dorośli i dzieci, 

ludzie różnych ras i narodowości zwracają się do Boga Ojca w ten sposób, bo wszyscy są 

dziećmi Bożymi. Podczas każdej Mszy Świętej modlimy się do Boga Ojca słowami modlitwy 

Ojcze nasz. W ten sposób prosimy o pokój i jedność.  



Ćwiczenie w podręczniku s.154: Wypisz prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.   

Ćwiczenie w podręczniku s. 155: Wpisz brakujące słowa w podanych fragmentach modlitwy 

Ojcze nasz. Następnie wykreśl je w diagramie. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie. Zapisz je 

i zapamiętaj.  

1. I …………….. nam nasze winy. 

 2. Bądź wola ………….  

3. …………… naszego powszedniego.  

4. Jako w niebie, tak i na …………  

5. Przyjdź …………………… Twoje. 

 6. Ojcze nasz, któryś jest w …………  

7. Ale nas …………. ode Złego.  

8. I nie wódź nas na ……………………  

9. I odpuść nam …………. …………….. (2 wyrazy) 

Ćwiczenie w podręczniku s. 156:  

Wykonaj działania matematyczne, wpisz w kratki przy cyfrach odpowiadające im litery, a poznasz 

inną nazwę modlitwy Ojcze nasz. 

Praca domowa  

Zwróć uwagę i zapisz, jaką postawę przyjmuje ksiądz podczas Mszy Świętej, kiedy odmawiana jest 

modlitwa Ojcze nasz, a jaką postawę przyjmują wierni. 

Piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=KDPsgIxr8qI 

Sposób komunikowania 

Messenger, e-mail:wwisniewska@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=KDPsgIxr8qI

