
RELIGIA – EDUKACJA ZDALNA 
 
 

Temat: Uczniowie Pana Jezusa są Jego uczniami. 
 

Cel główny: 

 Poznanie prawdy, że Pan Jezus powołuje uczniów. 
              Pragnienie zostania Jego uczniem. 
 

Cele operacyjne: 
Dziecko: 

 rozumie, że Pan Jezus powołuje uczniów, 

 rozumie ,co to znaczy byd Jego uczniem. 
 
PRZEBIEG: 
 

Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o tym jak Pan Jezus powołał pierwszych chłopców, 
którzy stali się Jego uczniami  i przyjaciółmi. Na początek naszego spotkania pomódlmy się 
modlitwą, której nauczył Pan Jezus :”Ojcze nasz....:"  
 
I. Wprowadzenie 

Pokazuję ilustrację przedstawiającą morze lub jezioro. 
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1. Swobodne wypowiedzi dzieci. Następnie zadaję pytania: 

 
a) Po czym poznajemy jezioro lub morze?  

 
b) Co można robid na brzegu jeziora? 

 
c) Jak nazywają się ludzie, którzy pracują przy łowieniu ryb? 

 

2. Zapraszam do obejrzenia  filmiku  treśd bibljną o powołaniu uczniów : Mk 1,16-20  
 

-  
kliknij na obrazek 

 
3. Rozmowa na temat filmu: 

 

 Kogo spotkał Pan Jezus na brzegu jeziora? 

 Co powiedział do Piotra,Andrzeja,Jakuba,Jana. 

 Co zrobili,gdy usłyszeli zaproszenie:”Pójdź za Mną” 

 Kim zostali,gdy poszli za Panem Jezusem? 

 Co to znaczy,że zostali uczniami Pana Jezusa? 
 
Pan Jezus wybrał sobie dwunastu uczniów, którzy z Nim wszędzie chodzili, słuchali Go i starali się 
Go naśladowad. Jestem uczniem Jezusa 
Kto z was  chciałby zostad uczniem Pana Jezusa, tak jak Piotr ,Andrzej, czy inni z Jego uczniów?  
 
 
III   Pan Jezus mówi :” Pójdź za Mną” – Słuchanie krótkich opowiadao i rozmowa 
 

Dziś do nas także Pan Jezus mówi :”Pójdź za Mną”. My też możemy byd Jego uczniami, tak 
jak tamci rybacy. Musimy tylko słuchad Jego słów i starad się o dobro wokół nas ,tak jak On. 
Podaję przykłady różnych sytuacji z życia dziecka, wraz z pytaniem:” Jak wtedy zachowa się 
dziecko, które chce byd uczniem Pana Jezusa?  
1.W autobusie jest tłok. Niektóre miejsca są zajęte przez dzieci. Do autobusu wsiada starsza 
pani. 
-Jak wtedy zachowa się dziecko, które chce byd uczniem Jezusa? 
 
2.W przedszkolu pani dyrektor zakupiła puzzle. Maciek i Kuba chcą je układad i wyrywają 
sobie z rąk pudełko. 
-Co wtedy zrobi chłopiec ,który chce byd uczniem Pana Jezusa? 
3.Mama wróciła zmęczona z pracy. Boli ją głowa. Prosi, żeby dzieci bawiły się cicho. Ale one 

https://view.genial.ly/5eb2689406dde00d3f42eb77/interactive-image-powolanie-o-co-chodzi?fbclid=IwAR0bnRr2TGCKVrz33GFqIfV2f9Xfj3os8uxDv6xUTWqaoGUqQPFNOfFlj4E
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hałasują w mieszkaniu, głośno trzaskają drzwiami. Zauważyły ,że mama jest smutna. 
-Co wtedy zrobi dziecko, które chce byd uczniem Pana Jezusa? 

4. Posłuchajcie piosenki „Jezioro Genezaret - 
IV. Praca plastyczna 
 
Dziecko uzupełnia rysunek rysunek, dorysowując siebie obok Pana Jezusa i Jego uczniów oraz łączy 
kropki, tak by powstał napis  „JESTEM  PANIE'.    

 
 
 

Opracowała: 
 

siostra Krystyna Grzeszczuk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GilRiPzcU7U

