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Klasa I B 

 

Temat 31 „Chleba naszego powszedniego daj nam” 

 
Przypominając sobie treści z poprzedniej lekcji, wymieniamy osoby ze swojego otoczenia, które 

są dla Ciebie ważne. Następnie wykonują ćwiczenie 1 z Kart Pracy (str.46). Odpowiadamy też na 
pytanie, kto jest najważniejszą osobą dla Dziecka Bożego? 
 Jeśli, ktoś jest dla nas ważny, to troszczymy się o tą osobę, o Jej potrzeby. 
Proszę, abyś przyjrzał się ilustracji w podręczniku (na str. 72) i podaj przykłady troski rodziców o ich 
potrzeby. Poproś o pomoc kogoś dorosłego o przeczytanie opowiadania poniżej: 
 I  

– Panie Boże, Panie Boże, Panie Bo...! – wołał zdyszany aniołek Gabryś. 

 Był tak zmęczony, że machał tylko jednym skrzydełkiem, bo na machanie drugim już mu sił nie starczyło.  

– Co się stało? – z uśmiechem zapytał Pan Bóg i przytulił maleństwo.  

Aniołek natychmiast odzyskał siły.  

– ...bo byłem nad jeziorkiem, wiesz tym w lesie, bo tam jest tak pięknie, i chciałem pokazać to mojemu 

kumplowi, to znaczy koledze Rafciowi... – mały aniołek zarumienił się i umilkł. 

 – Wiem, wiem... I co się stało? – zapytał rozbawiony Pan Bóg.  

– I poszliśmy potem na spacer na łąkę, bo chcieliśmy trochę przewietrzyć pióra po zimie... – aniołek zerknął spod 

oka na Pana Boga.  

– Tak i...  

– I tam usłyszałem rozmowę lilii, tak zupełnie przypadkowo, wcale nie podsłuchiwałem.  

– I co przypadkowo usłyszałeś?  

– Mają kłopot. Zbliża się pokaz mody leśnej, a one nie mają nowych sukienek. Są zmartwione, bo chciałyby 

ładnie wyglądać, a nie mają z czego uszyć nowych...  

– Najnowsze wiadomości! Najnowsze wiadomości! – rozległ się potężny głos anioła reportera.  

– Cicho! – krzyknął zdenerwowany aniołek Gabryś. – Poczekaj chwilę z tymi swoimi wiadomościami. My tu 

musimy rozwiązać poważny problem.  

Cienki głosik aniołka nie zdołał jednak zagłuszyć potężnego głosu anioła reportera, który, nie zważając na 

protesty, kontynuował: 

 – Dzisiejszy pokaz mody leśnej w kategorii strojów eleganckich wygrały lilie!  

Oczy aniołka Gabrysia zrobiły się okrąglutkie ze zdumienia. Spojrzał na Pana Boga, który mrugnął do niego 

porozumiewawczo.  

– Kiedy, jak... – jąkał się aniołek. – Panie Boże, to Ty..., ale skąd wiedziałeś, że. 

– Ciiii... – Pan Bóg przyłożył palec do ust, a oczy śmiały mu się radośnie.  

Aniołek Gabryś przysiadł zamyślony u stóp Pana Boga.  

– Jjjestem soooplem lodu – słabemu głosikowi aniołka Rafcia towarzyszył wyraźny dźwięk szczękających zębów. 

– Zapomniałem założyć zimowe upierzenie, a na tej północy strasznie zimno, aż mi się pióra zaróżowiły... 

 Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale właśnie zobaczył Gabrysia. 

 – Cześć kolego! Umiesz już robić koziołki w powietrzu?  

Gabryś nie odpowiedział. Nie usłyszał nawet pytania Rafcia. Nadal próbował coś zrozumieć...  

Tymczasem Rafcio patrzył na niego z coraz większym zdziwieniem. „To zupełnie niepodobne do Gabrysia: siedzi 

spokojnie i nawet się nie wierci... Może jest chory? Dziwne...” – pomyślał.  

– Usiądź mi na kolanach, ogrzeję cię – powiedział Pan Bóg.  

Rafcio chętnie skorzystał z zaproszenia, spoglądając jednocześnie niespokojnie na Gabrysia.  

Miał pilną sprawę do Pana Boga, więc zaczął mówić szybko:  

– Trzeba coś zrobić. Wiewiórka Gapcia nie może znaleźć swojej spiżarni z zapasami, a jest bardzo głodna i nie ma 

już sił, bo tam jest zimno i...  

– Rozumiem – przerwał mu Pan Bóg. 

 – To co zrobimy?  

– Ciepłą herbatkę z malinami, żebyś nie zachorował – odpowiedział Pan Bóg. 

– Ale przecież Gapcia... – aniołek Rafcio nie dokończył, bo Pan Bóg już przystawił mu do ust filiżankę z pachnącą 

herbatą. 



 „Dlaczego On się wcale o nią nie martwi?” – zdążył jeszcze pomyśleć, gdy usłyszał głos anioła reportera. 

Przekazywał właśnie życzenia i podziękowania:  

– Wiewiórka Gapcia chciałaby podziękować wszystkim, którzy ją nakarmili, gdy była głodna – usłyszał aniołek 

Rafcio. 

Zaniemówił. Spojrzał ze zdumieniem na Pana Boga, a On uśmiechnął się do niego porozumiewawczo.  

Rafcio bezwiednie zsunął się z kolan Pana Boga i wylądował u Jego stóp. 

 Następnie odpowiedz na pytania:   
• Kto pomógł liliom? 
• Kto pomógł wiewiórce? 
• Dlaczego im Pan Bóg pomógł? 
• Jaki jest Pan Bóg? 

 
Proszę teraz o odczytanie tekstu II poniżej zamieszczonego i odpowiedzenia na pytania zapisane 
pod tekstem. 

II  

Nie wiedzieli, ile czasu minęło, gdy dobiegły ich fragmenty rozmowy. 

Magdusiowy Anioł Stróż z potarganymi piórami, wymachując rękoma, tłumaczył coś Panu Bogu. Szli w kierunku 

rajskiego ogrodu. 

– ...przecież Magdusia jest dla mnie ważniejsza od ptaków i rybek, od lilii i wiewiórki. Czy sądzisz, że nie wiem, 

czego potrzebuje? – mówił Pan Bóg. – Czy myślisz, że jej nie... 

Ostatnich słów Pana Boga już nie usłyszeli.  

Magdusiowy Anioł Stróż jeszcze coś mówił, przekonywał, ale Pan Bóg już tylko się uśmiechał. 

 Gabryś i Rafcio spojrzeli na siebie i też się uśmiechnęli. Oni wiedzieli to, czego jeszcze nie rozumiał Magdusiowy 

Anioł Stróż. 

• Czego nie rozumiał Magdusiowy Anioł Stróż? 
• Co wiedzieli o Bogu Gabryś i Rafcio? 
 
W podsumowaniu, proszę powiedzcie: 
• Kto jest najważniejszy dla Pana Boga? 
• Kto troszczy się o nasze codzienne potrzeby? 

 
O opiece Pana Boga powiedział nam Pan Jezus. Możemy to przeczytać w podręczniku na str.72  
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie Mt 6,32 

 
Pan Jezus wielokrotnie prosił uczniów, aby przedstawiali Bogu swoje prośby. My również do 

tego jesteśmy zachęcani, szczególnie w aktualnej sytuacji, powinniśmy pamiętać o codziennej 
modlitwie za chorych, za lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy, za nas samych, za Rodziców i naszych 
Bliskich.  

Akcentujemy, że wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy dobroci Pana Boga. Pytamy: • 

Jak powinniśmy odnosić się do tych darów (chleba, zabawek, przedmiotów szkolnych...)? 

 Pan Bóg ma pomocników (Kim są ci pomocnicy?).  

Obejrzyjcie ilustracje w podręczniku na (s. 73) i odpowiedzcie na pytania:  

• Kto powinien pomagać ludziom potrzebującym?  
• W jaki sposób możemy im pomagać? 

 
Na zakończenie wykonajcie ćwiczenie 2 w Kartach Pracy (str.47) 
Przypomnijcie sobie modlitwę zapisaną w ramce. Jak wrócimy do szkoły, to zaliczycie ją. 
 

 

Ogłoszenie: 

W następnym tygodniu codziennie o godzinie 1325 od  6 – 11. 04 (od poniedziałku do soboty)  
w telewizji na kanale TVP ABC będzie emitowany film pt Księga Ksiąg. 

Zachęcam dzieci do obejrzenia i proszę rodziców,  jeśli jest tylko taka możliwość, o pomoc  



w włączeniu tego programu. Jest to ekranizacja wydarzeń biblijnych w sposób przystępny dla dzieci. 
 
Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę oczywiście dobrego dnia i całego tygodnia. 
 

Anna Jagiełło-Hoffman 

 


