
03.06.2020 r. Religia Klasa IV 

Temat:  Jezus jest ze mną, gdy mam trudności i problemy. 

Podręcznik s. 174-176 

Karta pracy s. 64-65 

Modlitwa 

Odmówimy modlitwę: „Aniele Boży” i przypomnimy sobie prawdę, 

że Bóg jest zawsze z nami poprzez pomoc naszego Anioła Stróża. 

 Wyobraź sobie, że masz pewną trudność: nie rozumiesz zadania z 

matematyki, jak się wtedy czujesz? Jak się zachowujesz? O czym myślisz? 

Czego pragniesz? (szukam pomocy, proszę o pomoc, złoszczę się, chcę wyjść 

z tej sytuacji, unikam rozmów, przyznaję się, że nie rozumiem, smutno mi, 

płaczę) Każdy z nas szuka pomocy w trudnościach, nie chce w nich tkwić. 

Zobaczmy, jaką trudność i problem miał pewien chory człowiek i kto mu 

pomógł. 

Podręcznik s. 175 

Gdzie udał się Jezus w święto żydowskie? (do Jerozolimy) Co 

znajdowało się przy Bramie Owczej? (sadzawka)  

Kto przebywał przy sadzawce Betesda? (mnóstwo chorych)  

Kogo zobaczył Jezus? (człowieka chorego od 38 lat) 

 O co zapytał Jezus leżącego człowieka? (czy chce wyzdrowieć)  

Jaką trudność miał chory? (nie mógł o własnych siłach zejść 

szybko do sadzawki)  

Na czym polegał problem chorego człowieka? (nikt mu nie pomógł 

w odpowiednim czasie dojść do sadzawki)  

Jak zareagował Jezus na problem tego człowieka? (uzdrowił 

chorego)  

Co jeszcze otrzymał chory od Jezusa? (uzdrowienie duszy) Od kogo 

chory uzyskał pomoc? (od Jezusa – Syna Bożego)  Pan Jezus w 

czasie swojego ziemskiego życia mówił: „Przyjdźcie do Mnie 



wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 

Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem 

cichy i pokornego Serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem słodkie jest Moje jarzmo, a Moje brzemię lekkie”. (Mt 11, 

28–30).  

Do czego i nas zachęca Pan Jezus? (abyśmy szukali pomocy u 

Niego i uczyli się, tak jak On znosić trudności i cierpienia). 

Notatka  

Rysunek słoneczka: w środku napis „trudności”, a wokół wypisane 

odczucia, rady, na podstawie wypowiedzi z początku katechezy. 

 Dalej rozsypanka multimedialna, z której uczniowie wybierają 

dobre hasła i wklejają je pod zdaniem: „Jezus swoją łaską pomaga 

mi przez: ………………………. Rozsypanka: Słowo Boże, modlitwę, 

gry komputerowe, matematykę, dobre rady, porządki domowe, 

sakrament pokuty, przyrodniczy fi lm w telewizji, sakrament 

Eucharystii, pomoc cierpiącym, czynienie dobra bliźnim. 

Praca domowa  

Zilustruję, w jaki sposób Jezus pomógł mi w sytuacji trudnej i 

problemowej.  

Sposoby komunikowania: grzegorz.warchul@wp.pl 

 


