
KONSPEKT KATECHEZY 

Przedszkole 

XXI Dzień Papieski – „Nie lękajcie się!” 

 

Temat katechezy: Nie muszę się bać, gdy Jezus jest przy mnie 

 

I. Założenia edukacyjne 

 

 1. Cel katechezy - wymagania ogólne 

 Ukazanie, że nieustannie Bóg czuwa nad nami. 

 Kształtowanie postawy ufnej modlitwy w sytuacji lęku 

2. Metody i techniki: rozmowa sterowana, analiza tekstu biblijnego, pokaz; 

3. Środki dydaktyczne: zdjęcia, nagranie, komputer, projektor, Pismo Święte, 

różaniec, szkaplerz, cudowny medalik. 

 

II. Przebieg katechezy 

 

0. Modlitwa: 

 K: Pomódlmy się do naszego anioła stróża, aby prowadził nas zawsze bezpiecznie 

i czuwał nad nami. Aniele Boży 

 

1. Sytuacja egzystencjalna 

  

Jako wstęp do katechezy piosenkę Arki Noego – „Nie boję się”. Katecheta może zaprosić 

dzieci, aby włączyły się w śpiew refrenu. 

 

K: Za chwilę posłuchacie piosenki. Zapamiętajcie o kim śpiewają dzieci i o jakich 

sytuacjach. 

 

Nagranie: https://youtu.be/Xb6rOPW2Nno 

 

Po zakończeniu utworu katecheta prowadzi dialog z dziećmi. 

 

K: Wysłuchaliśmy piosenki Arki Noego – Nie boję się. 

 Dlaczego ludzie boją się ciemności? 

 Czego jeszcze boją się ludzie? 

 Dlaczego dzieci śpiewały o tym, że nie boją się ciemności? 

 Co ludzie robią, aby przestać się bać? 

 

POSTAWIENIE PROBLEMU: Czujemy się bezpiecznie, gdy są przy nas rodzice. Jednak 

oprócz rodziców czuwa i troszczy się o nas ktoś jeszcze.  

 

 

https://youtu.be/Xb6rOPW2Nno


2. Treść orędzia zbawczego 

 

Katecheta zaprasza dzieci do wysłuchania fragmentu Ewangelii – prosi, aby wszyscy 

wstali, zapala święcę i odczytuje fragment Ewangelii wg św. Marka – Mk 6,47-52. 

Następnie prosi, aby dzieci usiadły. Jako tło można włączyć odgłos burzy – ważne, aby 

wyłączyć go w momencie, gdy ewangelia mówi o jej uciszeniu. 

 

Nagranie burzy - https://youtu.be/szMMVTe3u5A  

 

K: To bardzo krótki fragment, ale bardzo ważny dla nas. Pomyślcie: 

 Jakich zapamiętaliście bohaterów opowiadania? 

 W jakiej trudnej sytuacji znaleźli się apostołowie? 

 Jak zachowywali się apostołowie w czasie burzy? 

 Kto przyszedł z pomocą apostołom? 

 Co zrobił Jezus? 

 

Katecheta zbiera i podsumowuje wypowiedzi dzieci. 

 

K: Jezus do uczniów, którzy bali się powiedział słowa – Nie lękajcie się – Ja jestem. Te 

słowa często przypomniał nam św. Jan Paweł II. Posłuchajcie krótkiej historii jego życia. 

 

Katecheta prezentuje dzieciom film.  

https://youtu.be/di7pfJL4MJk 

  

Katecheta prowadzi dialog z dziećmi 

 

K: Spróbujemy sprawdzić co zapamiętaliście z tej historii: 

 O kim opowiadał ten film? 

 Gdzie urodził się i mieszkał Karol Wojtyła? 

 Jakich trudnych sytuacji doświadczył w życiu? 

 Skąd brał siłę, aby się nie bać? 

 Dlaczego Jan Paweł II był tak wyjątkowym papieżem? 

 

Katecheta zbiera i podsumowuje wypowiedzi dzieci.  

 

K: Historia Karola Wojtyły pokazuje, że chociaż w życiu czekają na nas różne trudności i 

nie raz będziemy w sytuacji, w której możemy się bardzo bać to nigdy nie jesteśmy sami. 

Czuwa nad nami Bóg.  

 Gdy się czegoś bardzo boimy możemy szybko przypomnieć sobie, że Jezus jest z 

nami wypowiadając trzy proste słowa – Jezu ufam Tobie.  

 

Katecheza prezentuje obraz Jezusa miłosiernego z podpisem – Jezu ufam Tobie. 

 

https://youtu.be/szMMVTe3u5A
https://youtu.be/di7pfJL4MJk


 Przypomina nam o tej modlitwie obraz Jezusa miłosiernego. Zwróćcie uwagę, że 

Pan Jezus jakby wychodził z ciemności, a z Jego serca bije ogromne światło. Jest On z 

nami nie tylko, gdy jest ciemno i się boimy, ale w każdej trudnej sytuacji. Przychodzi, aby 

nam pomóc. Możemy przywołać Go słowami modlitwy – Jezus ufam Tobie. Gdy więc 

boisz się lub dzieje się coś strasznego – zamknij oczy i módl się – Jezu ufam Tobie. 

 

3. Aktualizacja odkrytej prawdy 

 

Jako podsumowanie do lekcji katecheta uczy dzieci piosenki. Najpierw wspólnie z uczniami 

powtarza tekst, następnie uczy melodii oraz gestów. Jako pomoc można wykorzystać 

nagranie. 

 

K: Na lekcji słyszeliśmy o tym, że Jezus uciszył burzę na jeziorze. Ale nie tylko apostołom 

przychodzi z pomocą, ale każdemu kto Go o to prosi. W tym, abyśmy o tym pamiętali 

pomoże nam piosenka – Gdy na morzu wielka burza. 

 

Nagranie: https://youtu.be/IxTpYfchU3c 

 

4. Praca domowa 

 

K: Porozmawiajcie z waszymi rodzicami lub starszym rodzeństwem o św. Janie Pawle II 

– jakie mają związane z nim wspomnienia. Może macie jakieś obrazy, albumy ukazujące 

życie Papieża. Pooglądajcie je wraz z rodzicami.   

 

5. Modlitwa 

 

K: Pomyślcie teraz o osobie, którą znacie i wiecie, że przeżywa teraz jakąś trudną 

sytuację. Powierzmy tę sprawę Jezusowi – Jezu ufam Tobie (x3) 

 

 

 

 

Autor: ks. dr Łukasz Nycz, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

 

https://youtu.be/IxTpYfchU3c

