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Dziękuję Ci, Panie Boże,  
za życie

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ● ukazanie prawdy o człowieku jako wyjątkowym stworzeniu Bożym;
 ● kształtowanie postawy wdzięczności za dar życia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko: 

 ● stwierdza, że życie jest darem od pana Boga;
 ● wyjaśnia, że pan Bóg stworzył ludzi i zaprosił ich do przyjaźni;
 ● wyjaśnia swoimi słowami, dlaczego człowiek jest najdoskonal-

szym stworzeniem;
 ● wymienia sposoby troski o zdrowie własne i najbliższych.

Metody 
praca z podręcznikiem, rozmowa kierowana, zabawa Rosnę jak na 
drożdżach.

Środki dydaktyczne 
podręcznik, szarfy.

Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

przywitanie dzieci, przygotowanie stołu do lekcji religii, wspólna mo-
dlitwa dziękczynna za rodziny (dzieci stoją w kręgu dookoła stołu). 
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II. Rozwinięcie 

1. nawiązanie do poprzednich zajęć – przypomnienie, o czym dzie-
ci rozmawiały.

2. praca z podręcznikiem – oglądanie obrazków, rozmowa o tym, co 
przedstawiają.

3. rozmowa kierowana – nauczyciel zwraca uwagę dzieci na fakt, 
że pan Bóg jest obecny w naszych rodzinach, obdarza nas wie-
loma łaskami. Jednym ze szczególnych darów jest dar życia. na-
uczyciel uświadamia dzieciom, że prawo do życia ma każdy czło-
wiek, bez względu na to, czy jest zdrowy, czy chory, niezależnie 
od tego, gdzie mieszka i kim jest. Za dar życia powinniśmy panu 
Bogu dziękować. również powinniśmy dziękować za rodziców, 
dzięki którym żyjemy. 

4.  lektura Biblii – Jr 1, 8.
5. Zabawa Rosnę jak na drożdżach. dzieci kucają i obejmują rękoma  

kolana, chowają głowę. na sygnał nauczyciela powolutku zaczy-
nają rosnąć i piąć się do góry. 

6. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.

III. Zakończenie 

1. Zabawa Kapelusz dla mamy. dzieci na dywanie wspólnie układają 
kapelusz z szarf dla mamy. muszą współpracować i słuchać siebie 
nawzajem. każdy może mieć dobry pomysł. 

2. piosenka Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. 

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, 
raduje się każdym moim gestem1. 
Alleluja! Boża radość mnie rozpiera. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WncB5erqlkw (dostęp: 15.07.2017).

1 Warto zaśpiewać z dziećmi zmienioną wersję utworu: każdym dobrym gestem, 
by nie wprowadzać fałszywego wrażenia, że rzeczywiście każdy gest jednakowo 
cieszy pana Boga.


