
29.04.2020r. Klasa IV - Religia 

Temat: Pan Bóg opiekuje się światem i ludźmi. 

Podręcznik s. 150 -152 

Karta pracy s. 53-54 

Cele katechetyczne  

• Ukazanie uczniom, że Bóg czuwa nad światem i ludźmi.  

• Kształtowanie umiejętności zawierzania Panu Bogu swojego życia. 

Modlitwa   

„Aniele Boży...” 

 

W czasie ostatniej katechezy spotkaliśmy się z świętym Janem Pawłem II. Uczyliśmy się od Niego miłości do 

Ojczyzny. Ojca św. Jana Pawła II nazywa się różnie. Jednym z określeń, którymi posługują się ludzie, aby 

wyrazić znaczenie Jego postaci dla świata, jest stwierdzenie, że był to człowiek opatrznościowy. Dzisiaj w 

czasie katechezy postaramy się dowiedzieć: co to jest Opatrzność Boża? 

Za chwilę przeczytacie fragment Ewangelii, który pomoże nam odkryć, w jaki sposób Pan Bóg opiekował się 

swoim Synem i jak, mimo różnych trudności i zagrożeń, realizował swoje plany. Podręcznik s.151 

 

Widzimy, że Pan Bóg czuwał nad swoim Synem i opiekował się Nim. Troskę o bezpieczeństwo powierzył św. 

Józefowi, który posłuszny wezwaniom anioła, ochronił Pana Jezusa przed śmiercią. Z Jezusem Chrystusem 

jestem w drodze do Boga Ojca  

Wyjaśnienie pojęcia „Opatrzność Boża”. Pan Bóg troszczył się również o świat i wszystkich ludzi. Opiekę Pana 

Boga nad światem i ludźmi nazywamy Opatrznością Bożą. 

 

Karta pracy s.53 zad.1  Na podstawie opisu uzupełnij symbol Bożej Opatrzności,  

zad. 2 s. 54 -  wypisz osoby, przez które Pan Bóg opiekuje się nami. 

 

Jak dowiedzieliście się w czasie dzisiejszej katechezy, Opatrzność Boża czuwa nad światem i ludźmi. 

Nauczymy się teraz pieśni, która wyraża naszą wiarę w opiekę Pana Boga. Pieśń ta jest często śpiewana w 

kościołach i na pewno pomoże nam zapamiętać, czym jest Boża Opatrzność.  

 

Pod Twą obronę Ojcze na niebie, Grono Twych dzieci swój powierza los,  

Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, I broń od zguby, gdy zagraża cios.  

Czy toń spokojna, czy huczą fale, Gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz,  

Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. 

 

 

Praca domowa- naucz się pieśni. https://www.youtube.com/watch?v=cMDF2F6VJWo 
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