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Temat: Sposoby wypełniania woli Jezusa. 

Cele katechetyczne –  Uświadomienie prawdy, że pełniąc 

dobre uczynki, wypełniamy wolę Jezusa. 

Podręcznik s. 108-109 

Modlitwa 

 „Zdrowaś Maryjo” 

Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego 

i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!”. Ten 

odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do 

drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później 

jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił 

wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi».      

   (Mt 21, 28-31a) 

• O co prosił ojciec synów? ? 

 • Który z dwóch synów spełnił wolę ojca? 

 Czasem łatwo jest obiecać coś drugiemu człowiekowi, a 

nawet Panu Bogu. Zdarza się, że wypełnienie obietnicy jest 

dla nas trudne. Pan Jezus pokazuje w tej przypowieści, że 

najważniejsze nie są słowa, ale czyny. Najważniejsze jest 

wypełnianie woli Ojca. Jeśli lekceważymy to, o co Bóg nas 

prosi, wtedy pokazujemy Mu, że nie jest dla nas taki ważny. 

W życiu nie chodzi o to, aby czynić rzeczy wielkie, ale aby 

czynić małe z wielką miłością. Pan Bóg chce, abyśmy 

sumiennie wykonywali nasze obowiązki. Udziela nam łaski, 

aby pomagać nam w pełnieniu dobrych uczynków. 

Uczniowie wykonują ćwiczenie w podręczniku s. 109. 

Odnajdują wśród liter dziesięć możliwości okazania Panu 

Bogu, jak bardzo Go kochamy. 



Dobre uczynki sprawiają radość Panu Jezusowi i tym, którzy 

żyją blisko nas. Czasem dobry uczynek może być trudny. 

Kiedy czynimy dobre rzeczy, jesteśmy podobni do naszego 

Ojca w niebie. 

Uczniowie wykonują ćwiczenie w podręczniku s. 109. 

Narysuj dobry uczynek, który wykonasz jeszcze dziś. 

Piosenka „Bóg nie umarł, Jezus żyje”  

https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM 

 „Bóg nie umarł – Jezus żyje/3x 

Daj Mu ręce swe 

Daj Mu nogi swe 

Daj Mu serce swe 

Daj Mu duszę swą 

On Twoim Panem jest!” 

 

Pan Bóg pomaga nam swoją łaską, abyśmy mogli pełnić 

dobre uczynki, a przez to stawać się do Niego podobni. 

Czasem w bardzo prosty sposób możemy czynić  rzeczy 

wielkie, bo czynimy je z wielką miłością. 

Praca domowa s. 109 

Uczniowie uczą się opowiadać przypowieść o dwóch synach. 

Powtórzenie o Wniebowstąpieniu  

https://view.genial.ly/5ec3dcad8e243b0d5a33f56d/interactive-image-klasy-mlodsze-wniebowstapienie-

ogolne?fbclid=IwAR3tyOTP7vgq0WdDfgzIzo66n4Qxyz_bvWjHMSlOvKlsCxs9-Rb-c9KOE-s 
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