
25. Jezus szuka przyjaciół 

 

I. Założenia edukacyjne 

 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

- ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa 

 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

WIEDZA 

 

Uczeń: 

- z pomocą nauczyciela opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych 

Apostołów; 

- wie, że jest uczniem Jezusa; 

- wyjaśnia, że idąc za Jezusem można dotrzeć do nieba. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Uczeń: 

- ocenia, jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa, a jakie nie. 

 

3. Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie biblijne, zabawa ruchowa 

„Pociąg do nieba”, praca z podręcznikiem 

 

4. Środki dydaktyczne: zdjęcie przedstawiające pociąg z wagonami, obrazek 

przedstawiający Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana w dwóch łodziach nad Jeziorem 

Galilejskim, obrazek z Jezusem, podręcznik ucznia, kredki. 

 

II. Przebieg katechezy 

 

1. Czynności wstępne 

Katecheta wita się z dziećmi, przypomina zasady zachowania na katechezie i zaprasza do 

modlitwy. 

 

2. Modlitwa 

W Imię Ojca… Zdrowaś Maryjo… 

    

3. Sytuacja egzystencjalna 

Katecheta prezentuje dzieciom zdjęcie pociągu i prowadzi z nimi rozmowę: 

- Co przedstawia obrazek? 

- Z czego składa się pociąg? 

- Kto z was jechał kiedyś pociągiem? 

- Dokąd jechaliście? 

- Co by się stało, gdyby wagon, w którym jechaliście, odczepił się od lokomotywy? 

Macie rację. Żeby wagonik dojechał do celu, musi być połączony z lokomotywą. Dziś na 

katechezie spróbujemy wspólnie zrobić pociąg, który jedzie do nieba. 

 

4. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy 

Katecheta pyta dzieci: 



Jak myślicie, kto nas może zaprowadzić do nieba? Kto będzie lokomotywą, do której 

przyczepimy nasze wagoniki? Katecheta tak prowadzi rozmowę, żeby dzieci doszły do 

wniosku, że do nieba można dojść dzięki Jezusowi. W razie potrzeby zadaje dzieciom 

dodatkowe pytania: Kto otworzył dla nas niebo? Od kogo powinniśmy się uczyć dobrego 

postępowania? 

Katecheta podsumowuje i wprowadza biblijne opowiadanie: Jezus chce, żeby wszyscy ludzie 

trafili do nieba. Dlatego szukał na ziemi przyjaciół, którzy mogliby razem z Nim podróżować, 
widzieć Jego czyny i słuchać Jego słów, a potem opowiedzieć o nich kolejnym ludziom. 

Katecheta prezentuje dzieciom obrazek przedstawiający pierwszych uczniów Jezusa i 

opowiada: 

Pewnego dnia Jezus przechodził koło Jeziora Galilejskiego i zobaczył tam rybaków, którzy 

zarzucali sieci. Byli to bracia: Piotr i Andrzej. Zawołał do nich: Pójdźcie za Mną! Oni 

zostawili łódź i poszli z Jezusem. Odtąd zostali Jego uczniami. Nieco dalej Jezus zobaczył 

dwóch innych braci: Jakuba i Jana, którzy razem ze swoim tatą Zebedeuszem reperowali 

zniszczone sieci rybackie. Tych też zawołał, żeby zostali Jego uczniami. Oni zostawili sieci i 

poszli za Nim. 

Katecheta zadaje dzieciom pytania do opowiadania: 

- Gdzie Jezus znalazł swoich pierwszych uczniów? 

- Jakie były ich imiona? 

- Kim byli z zawodu? 

- Co zrobili rybacy, gdy usłyszeli, że Jezus chce, żeby zostali Jego uczniami? 

 

5. Modlitwa śródlekcyjna 

Katecheta zaprasza dzieci, żeby utworzyły pociąg. Bierze do ręki obrazek z Panem Jezusem i 

trzyma go w taki sposób, by dzieci ustawione w pociąg widziały go. Za rękę bierze dziecko, 

które w drugiej ręce będzie trzymać obrazek z Apostołami. Pozostałe dzieci trzymają się 

kładąc sobie ręce na ramionach. Katecheta przypomina: 

Naszą lokomotywą jest Pan Jezus. W pierwszym wagonie będą Jego uczniowie, których 

poznaliśmy dziś na katechezie. Oni opowiadali o Panu Jezusie innym ludziom, a oni kolejnym. 

W końcu ktoś opowiedział o Panu Jezusie także mi, a ja opowiadam wam. Dlatego jesteście 

kolejnymi wagonikami w tym Bożym pociągu. Może kiedyś w przyszłości kolejne osoby 

dołączą do pociągu jadącego do nieba dzięki waszej opowieści o Panu Jezusie. 

Katecheta uczy dzieci nowej wersji piosenki o pociągu (śpiewamy na znaną melodię): 

Jedzie pociąg do nieba, 

wsiąść do niego potrzeba. 

Panie Jezu łaskawy 

dołącz nas do wyprawy. 

Pociąg rusza i ze śpiewem jeździ po sali. Dzieci prawdopodobnie w pewnym momencie się 

rozłączą. Katecheta zatrzymuje wtedy pociąg i mówi: 

Kilka wagonów odłączyło się od naszego pociągu. Czy te wagoniki mogą teraz dojechać do 

nieba? Dlaczego? Szybko, zgubione wagoniki dołączają z powrotem do lokomotywy! Kiedy 

odchodzimy od Pana Jezusa popełniając złe uczynki zawsze możemy wrócić i przeprosić Pana 

Jezusa za zło, aby znów z Nim podróżować do nieba. 

Pociąg jedzie dalej. Na koniec katecheta mówi: 

Nasz pociąg zatrzymuje się. Jeśli będziemy podróżować przez życie z Panem Jezusem, kiedyś 
naprawdę dojedziemy do nieba.  

 

6. Zastosowanie życiowe 

Katecheta wprowadza: 



Pamiętacie, kim byli pierwsi uczniowie Pana Jezusa? W waszych podręcznikach jest kilka 

rybek, które powinniśmy złowić. 
Uczniowie otwierają podręczniki i wykonują zadanie z rybkami. Katecheta wspólnie z 

dziećmi odczytuje napisy na kolorowych rybkach, a dzieci oceniają, czy rybki są dobre, czy 

złe; czy przedstawiają zachowanie uczniów Pana Jezusa, czy nie. Dobre rybki łączą z siecią 

Apostołów, złe przekreślają. 

Napisy na rybkach: kłótnia, kłamstwo, modlitwa, pomoc, miłość, posłuszeństwo, kradzież, 

przezywanie, uśmiech, dobre słowa, przebaczenie, nauka, radość. 

 

7. Podsumowanie treści 

Dzieci wykonują drugie zadanie z podręcznika: mają narysować siebie, swoich rodziców, 

rodzeństwo i przyjaciół w pustych wagonikach pociągu jadącego do nieba. Lokomotywę 

prowadzi Pan Jezus, a pierwsze kilka wagoników to Apostołowie. 

 

8. Modlitwa końcowa 

Katecheta zaprasza dzieci do modlitwy: Pomódlmy się za tych, którzy innym opowiadają o 

Panu Jezusie: za księży i za nas, abyśmy robili to z mądrością. W imię Ojca… Ojcze nasz… 

 

9. Informacja dla rodziców  

Jezus mówił: „W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele; gdyby tak nie było, to bym wam 

powiedział” (J 14,2). Nasze życie jest wędrówką, której celem jest niebo. 


