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Pomagam potrzebującym
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● ukazanie prawdy, że pomagając innym, sprawia się radość 
ludziom i panu Jezusowi;

 ● wychowanie do wrażliwości na potrzeby innego człowieka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko:

 ● swoimi słowami streszcza biblijną naukę o pomocy innym;
 ● wyjaśnia potrzebę pomocy potrzebującym;
 ● podaje przykłady osób potrzebujących i sposoby pomocy im;
 ● podaje z pamięci wybrane hasło reklamowe wymyślone podczas lekcji.

Metody 
zabawa ruchowa, zgadywanka z rekwizytami, pogadanka, lektura 
Biblii, burza mózgów, śpiew, praca plastyczna.

Środki dydaktyczne 
ławka gimnastyczna, rekwizyty do zgadywanki, materiały do pracy 
plastycznej.

Propozycja realizacji
I.   Wprowadzenie

Przeszkody. Do zabawy potrzebna będzie ławka gimnastyczna. Dzieci 
dobierają się w pary. Jedno dziecko wchodzi na ławeczkę i zamyka 
oczy, drugie dziecko trzyma pierwsze za rękę i pomaga mu przejść. 
Jeśli dzieci będą czuły lęk, nie muszą zamykać oczu.
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sapodsumowanie zabawy – dzieci opowiadają, jak się czuły (zarówno 

te na ławeczce, jak i te prowadzące koleżankę lub kolegę).

II. Rozwinięcie

1. Zgadywanka z rekwizytami – nauczyciel stawia przed dziećmi 
przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na litery: p, O, M, O, C 
(np. piłka, obrazek, miska, ołówek, cytryna). po odgadnięciu przez 
dzieci pierwszych liter nauczyciel pokazuje kartki z  (wydrukowa-
nymi dużą czcionką) literami, a dzieci próbują palcem w powie-
trzu odwzorować ich kształty. po odgadnięciu wszystkich liter na-
stępuje odczytanie hasła.

2. pogadanka – kto i/lub kiedy potrzebuje pomocy? Jak możemy po-
magać? Dlaczego warto pomagać? Na koniec nauczyciel wyjaśnia, 
że uczniowie pana Jezusa mają jeszcze jeden powód do pomaga-
nia – pan Jezus chce, aby pomagać sobie wzajemnie.

3. lektura Biblii – łk 6, 29b-31. 36. Analiza tekstu.
4. Burza mózgów – dzieci wspólnie wymyślają hasła reklamowe pomo-

cy, np. „Zrób wszystko, co w twej mocy, by udzielić dziś pomocy”.
5. Nauka piosenki i śpiew:

Podaj rękę swemu bratu,
niechaj nikt nie czuje się sam,
Chrystus przyszedł pokój dać światu
i ten pokój zostawia nam.

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/3127,podaj_reke_swemu_bratu/ (dostęp: 22.03.2017).

III. Zakończenie 

praca z podręcznikiem – analiza rysunków umieszczonych pod tema-
tem i układanie do nich historyjki (np. metodą toczącej się opowie-
ści). Wykonanie polecenia.

Inna propozycja pracy
praca plastyczna „pomagamy” – gest wyciągniętej ręki jest symbolem 
pomocy. Dzieci odrysowują swoją dłoń na szarym papierze, mogą 
ją ozdobić. Następnie wspólnie z nauczycielem wpisują na dłoniach 
różne formy pomocy lub ilustrują tę pomoc. 
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