
Religia  Klasa I D  

12.05.2020 

Temat: Jezus wzorem modlitwy 

Cel: Ukazanie modlitwy Jezusa jako wzoru modlitwy chrześcijańskiej. 

Nawiązanie do poprzedniej katechezy 

— Jak możemy zdefiniować pojęcie modlitwy? 

— Co o modlitwie mówi Pan Jezus? 

— Skąd się wzięło określenie modlitwy namiotem spotkania? 

Sytuacja egzystencjalna 

Rozmowa z uczniami o problemach, których doświadczają ludzie podczas komunikowania się 

ze sobą (dzieci—rodzice, uczniowie—nauczyciele, mężowie—żony itp.). Na  zakończenie tej 

rozmowy katecheta ukazuje relację Jezusa z Bogiem Ojcem jako wzór doskonałej komunikacji. 

Interpretacja (Wiara i Życie Kościoła) 

  Analiza tekstów biblijnych 

Na podstawie wskazanych fragmentów biblijnych uczniowie za pomocą metody „słoneczka" 

wypisują najważniejsze cechy modlitwy, której własnym przykładem uczy Jezus. 

Mt 6, 5—8a — szczerość, zaufanie w modlitwie, milczenie,  

Mt 7, 21 — zgodność modlitwy z postępowaniem,   

Mt 21, 21-22 - wiara, 

Łk 11, 5—8 — wytrwałość, 

Łk 18, 9—14 — pokora, 

J 16, 23—24 — śmiałość. 

 Praca z KKK 

Po przeczytaniu fragmentów z KKK (2620—2621) uczniowie dopisują kolejne cechy do 

modlitwy Jezusa (bliska relacja z Bogiem, w samotności i ukryciu, zaufanie, z czystym 

sercem). 

• Analiza modlitwy Ojcze nasz 

Poszukajmy odpowiedzi na pytanie, o co prosimy Boga w modlitwie Ojcze nasz. Odpowiedzi 

można zapisać na  tablicy — co oznaczają poszczególne prośby. (Katecheta może podzielić 

klasę na siedem grup; każda grupa pracuje z fragmentem KKK; KKK 2807-2854).  

https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw 

Zastosowanie życiowe  

Zastanów się  co z modlitwy Jezusa najłatwiej i najtrudniej jest Tobie realizować.? 

Podsumowanie treści  

Dlaczego Jezus jest dla nas wzorem w modlitwie? 

Jakie są najważniejsze cechy modlitwy, której uczy nas Jezus?  

Z ilu próśb składa się modlitwa Ojcze nasz?   

Notatka 

Jako notatkę zapisujemy cechy modlitwy Jezusowej. 

Dlaczego modlitwę Ojcze nasz nazywamy Modlitwą Pańską? 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw


14.05.2020 

Temat: Modlitwa wspólnotowa drogą do Boga. 

 

Cel: Ukazanie różnych form modlitwy wspólnotowej. 

 

Nawiązanie do poprzedniej katechezy 

Jak wyglądała modlitwa Jezusa? 

Jak inaczej nazywamy modlitwę Ojcze nasz?  O co prosimy Boga w modlitwie Ojcze nasz? 

Sytuacja egzystencjalna   

Jakie znamy przykłady modlitwy wspólnotowej. Następnie pomyślmy o uczestnictwie w tej 

formie modlitwy.  

Interpretacja (Wiara i życie Kościoła) 

Analiza tekstów biblijnych 

Na podstawie fragmentów z Biblii (Dz 1, 14; Mt 18, 14—20) uczniowie szukają odpowiedzi na 

pytania:  

Co czynili apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego? 

Kto był obecny z apostołami w Wieczerniku?  

Jaka postawa powinna towarzyszyć chrześcijanom podczas wspólnej 

Dlaczego modlitwa wspólnotowa w oczach Bożych ma tak dużą wartość? 

Na podstawie KKK 2685 oraz KKK 2689 uczniowie odpowiadają na pytania: 

Jaką rolę w wychowaniu do modlitwy pełni rodzina chrześcijańska? 

Jaką rolę w życiu Kościoła pełnią grupy modlitewne?  

Zastosowanie Życiowe 

uczniowie wypisują na odpowiedzi na pytania:   

1. Jakie są podstawowe formy modlitwy wspólnotowej? 

(Eucharystia, różaniec, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, pielgrzymka itp.)  

2. Dlaczego wspólnota pomaga nam się modlić? (mobilizuje, inni dają   przykład, nie jesteśmy 

sami w modlitwie, dają świadectwo miłości, umacniamy się wiarą innych itp.) 

Podsumowanie treści 

Podaj przykłady modlitwy wspólnotowej w Biblii?   

Jakie są podstawowe wspólnoty, w których się modlimy? Dlaczego modlitwa wspólnotowa ma 

w oczach Boga tak dużą wartość?  

Notatka 

 Notatkę stanowi wykonanie zadania z zastosowania życiowego. 

Modlitwa 

 Jeden dziesiątek różańca — Tajemnica Zesłania Ducha Świętego 
 


