Konspekt katechezy dla kl. I z wykorzystaniem aktywnej tablicy
Temat: Krzyż Jezusa znakiem mocy i miłości.
Cele katechezy:
- kształtowanie umiejętności związanych z dziękowaniem i oddawaniem czci Jezusowi, który
umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia
- wprowadzenie w religijną symbolikę wody i krwi, która obmywa i daje życie.
Nacobezu: krzyż jako symbol miłości Jezusa.
Uczeń:
- zna wizerunek Jezusa Miłosiernego i wymowę promieni wychodzących z serca Jezusa,
- zna modlitwę Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..,
- umie podziękować Panu Jezusowi za Jego miłosierdzie, śmierć i zmartwychwstanie
Treści z podstawy programowej:
- Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas.
- Postawa czci i dziękczynienie Jezusowi za dar Jego ofiary.
- Miłosierdzie Boże
- Modlitwa Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie..
Metody i formy pracy: śpiew pieśni, słuchanie opowiadania Niosąca życie, rozmowa
kierowana, omówienie ilustracji, nauka modlitwy poprzez zabawę ruchową, uzupełnianie
rysunku i tekstu modlitwy.
Środki dydaktyczne: płyta z nagraniem pieśni Na drodze Cię Jezu spotykam, płyta
z multimedialnymi zadaniami do wykorzystania z użyciem tablicy interaktywnej, obraz
Jezusa Miłosiernego, zeszyty ucznia.
WPROWADZENIE
Powitanie uczniów.
Modlitwa: Śpiew pieśni Na drodze Cię Jezu spotykam.
Na aktywnej tablicy/AT/ wyświetlam ilustrację dziecka ze skaleczonym palcem a uczniowie
wysłuchują opowiadania Niosąca życie.
Rozmowa z uczniami:
- Jakie znaczenie ma krew w ciele człowieka?
- Co to znaczy „przelać krew” za kogoś?
Na AT wyświetlam obraz ukrzyżowanego Jezusa i wysłuchujemy wyjaśnienia czy
m jest „przelanie krwi” za kogoś.
ROZWINIĘCIE
Na AT wyświetlam obraz Jezusa Miłosiernego. Rozmawiam z uczniami
-Kto zna ten obraz?
-U kogo w domu jest taki obraz?
Następnie uczniowie kolejno podchodzą do AT i klikają na poszczególne fragmenty obrazu.
Razem wysłuchujemy wyjaśnień, kogo obraz przedstawia i co symbolizują dłonie Pana
Jezusa oraz promienie wydobywające się z Jego serca.

Podsumowuję : Z miłości do nas Pan Jezus przelał krew, oddał swoje życie. Dzisiaj Pan Jezus
zmartwychwstały ma zawsze otwarte dla nas miłosierne serce, z którego płyną łaski dla
każdego. Ale nie wszyscy wierzą i ufają Panu Jezusowi. Poddają się różnym złym pomysłom
i humorom. My też to czasem robimy, jesteśmy nieposłuszni, lenimy się, dokuczamy innym,
oglądamy za dużo telewizji lub gramy zbyt długo na komputerze. Ale Pan Jezus kocha nas
zawsze i pragnie nam pomóc. Gdy Go przepraszamy wybacza nam. Jego przebaczająca
miłość nazywa się miłosierdziem. Miłość i miłosierdzie Jezusa pomogą tym, którzy Go
kochają i ufają Mu. On na chrzcie świętym otworzył nam drogę do życia blisko Boga.
- Jak możemy podziękować Panu Jezusowi za to, że tak bardzo nas kocha, że otworzył nam
bramę do nieba?
Zachęcam dzieci do udziału w nabożeństwie drogi krzyżowej.
Następnie uczę dzieci modlitwy/połączonej z ruchem/:
Dzieci stają parami (jedna para za drugą) przed umieszczonym na tablicy krzyż
Jezusa. Trzymając się za ręce, unoszą je do góry, tworząc jakby tunel – bramę w kierunku
krzyża. Ostatnia para mówi pierwszą część wezwania: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i
błogosławimy Tobie... Pochyla głowy i przechodzi do przodu przed krzyż. Tu kończy: ...
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Teraz wszyscy cofają się o krok, robiąc z
przodu miejsce dla następnych dzieci. Wtedy kolejna para w taki sam sposób przechodzi do
przodu.
UTRWALENIE
Pan Jezus przez mękę i śmierć otworzył nam bramę do nieba.
W zeszycie ucznia na str. 50 narysujcie taką bramę w sercu oraz promienie i tęczę.
Następnie dzieci uzupełniają modlitwę na str. 51.
Na zakończenie jeszcze raz odmawiamy modlitwę Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i
błogosławimy Tobie...

