
KONSPEKT KATECHEZY 

Szkoła Podstawowa – Klasy I-IV 

XXI Dzień Papieski – „Nie lękajcie się!” 

 

Temat katechezy: Bóg uwalnia nas od lęku 

 

I. Założenia edukacyjne 

 

1. Cel katechezy - wymagania ogólne 

 Ukazanie, iż siłę do pokonania lęku i strachu człowiek czerpie z relacji z Jezusem. 

 Kształtowanie postawy zaufania Bogu poprzez modlitwę słowami Jezu ufam Tobie. 

 

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

analiza nagrania. 

 

3. Środki dydaktyczne: Pismo Święte, projektor, komputer, głośniki.  

 

II. Przebieg katechezy 

 

0. Modlitwa: 

 K: Czas katechezy, który jest przed nami, a także sprawy – te trudne oraz 

radosne, które nosimy w naszych sercach zawierzmy Chrystusowi przez ręce Maryi. Pod 

Twoją obronę… 

 

1. Sytuacja egzystencjalna 

  

 Jako wprowadzenie do lekcji katecheta uczy dzieci piosenki. Najpierw wspólnie z 

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

wykorzystać nagranie. 

 

K: W temat dzisiejszej katechezy wprowadzi nas piosenka – Gdy na morzu wielka burza. 

 

Nagranie: https://youtu.be/IxTpYfchU3c 

 

Po zaśpiewaniu piosenki katecheta prowadzi dialog z dziećmi. 

 

K: Śpiewaliśmy o burzy na morzu. Powiedzcie: 

 Dlaczego ludzie boją się burzy? Co może stać się podczas burzy? 

 Jak zachowują się ludzie, którzy się boją? 

 Czego jeszcze mogą bać się ludzie? 

 Co robią ludzie, aby przestać się bać? 

 

Katecheta zbiera i podsumowuje wypowiedzi uczniów. 

https://youtu.be/IxTpYfchU3c


 

POSTAWIENIE PROBLEMU: Każdy z nas się czegoś boi. Dziś podczas katechezy 

zobaczymy co zrobić, aby przestać się bać i odważnie stawić czoła przeciwnościom.  

 

2. Treść orędzia zbawczego 

 

Katecheta wprowadza uczniów w analizę tekstu biblijnego.  

K: Na początku lekcji śpiewaliśmy o burzy na jeziorze. W jej samym środku znaleźli się 

Jezus i Jego uczniowie. Posłuchajcie o jednej z takich historii. 

 

Katecheta odczytuje tekst Mk 6,47-52. Następnie wspólnie z dziećmi analizuje tekst. 

 

K: Spróbujmy jeszcze raz krok po kroku prześledzić wydarzenie, o którym słyszeliście. 

 Kiedy rozgrywa się akcja? 

 Kim są bohaterowie opowiadania? 

 Dlaczego apostołowie mieli trudności z tym, aby przepłynąć przez jezioro?  

 Kto przyszedł im z pomocą? 

 Jakimi słowami zwrócił się do uczniów Jezus? 

 Co stało się, gdy Jezus wsiadł do łodzi? 

 

Katecheta zbiera i podsumowuje wypowiedzi uczniów. 

 

K: Jezus powiedział do swoich uczniów – Nie lękajcie się! A natychmiast, gdy wszedł do 

łodzi burza się uciszyła. W życiu nieraz spotkają nas trudne chwile, nieraz pewnie 

będziecie się czegoś bali, ale wtedy trzeba przywołać te słowa Pana Jezusa – Nie lękajcie 

się! On zawsze jest z Nami i nie pozwoli by stało się nam coś złego.  

Od tych samych słów – Nie lękajcie się! zaczął swój pontyfikat św. Jan Paweł II. Sam 

przeżył wiele trudnych chwil, nie raz się bał, ale jednocześnie przeszedł do historii jako 

jedna z największych postaci w historii świata. Jak to możliwe? Obejrzyjcie krótki film o 

jego życiu. 

 

Katecheta odtwarza nagranie 

 

Nagranie: https://youtu.be/GhLVufOoI4o 

 

Katecheta prowadzi dialog z dziećmi 

 

K: Życie Karola Wojtyły, późniejszego św. Jana Pawła II było o wiele bogatsze, ale film 

pokazał nam najważniejsze momenty jego życia. 

 Z jakimi trudnościami mierzył się św. Jan Paweł II? 

 Czego dokonał w swoim życiu św. Jan Paweł II? 

 Gdzie było źródło jego siły? Co dodawało mu odwagi? 

 

https://youtu.be/GhLVufOoI4o


Katecheta zbiera i podsumowuje wypowiedzi uczniów. 

 

 

3. Aktualizacja odkrytej prawdy 

 

K: Siłą św. Jana Pawła II była głęboka więź z Jezusem. Podczas ostatniej pielgrzymki do 

Polski przypomniał słowa, którymi możemy modlić się w trudnych momentach. 

Posłuchajcie jakie to słowa. 

 

Katecheta odtwarza nagranie 

 

Nagranie: https://youtu.be/jnQzFY64_l8?t=150 (2:30 – 3:25) 

 

K: Mogliście zobaczyć św. Jana Pawła II, w podeszłym wieku, schorowanego, na niecałe 

trzy lata przed śmiercią. Ale pomimo tego nie zatrzymał się w swojej apostolskiej misji. 

Na jakie słowa modlitwy zwrócił uwagę św. Jan Paweł II? 

 

Katecheta czeka na odpowiedź dzieci. Zachęca, aby wspólnie kilkukrotnie powtórzyły 

wezwanie.  

 

„Jezu ufam Tobie” – tymi słowami możemy modlić się za każdym razem, gdy 

znajdujemy się w trudnej sytuacji.   

  

4. Zapis do zeszytu – notatka: 

 

 W klasie I i II należy przygotować dzieciom do pokolorowania wizerunek św. Jana 

Pawła II. podpisany – „Nie lękajcie się” 

 W klasie III i IV można podyktować krótką notatkę. 

 

 Jezus nie tylko kroczył po wodzie, ale również uciszył burzę, gdy wszedł do łodzi 

uczniów. Pośród naszych codziennych trudności, lub gdy się boimy możemy do naszego 

życia zapraszać Jezusa powtarzając słowa modlitwy – Jezu ufam Tobie. Także do nas, co 

przypomniał na początku swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II, Jezus mówi – Nie lękajcie 

się!  

 

5. Praca domowa 

 

 Zapytać rodziców lub/i dziadków o ich wspomnienia związane ze św. Janem 

Pawłem II. Przygotować krótką wypowiedź, którą będzie można podzielić się na 

kolejnych zajęciach.  

  

6. Modlitwa 

  

https://youtu.be/jnQzFY64_l8?t=150


K: Pomyślcie o tym co jest dla was trudne, czego się boicie. A teraz wspólnie módlmy się 

– Jezu ufam Tobie (x3) 
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