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Dziękuję za moich przyjaciół
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● przekaz prawdy o panu Jezusie – przyjacielu i Jego Apostołach;
 ● zachęta do pogłębiania przyjaźni z panem Jezusem.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko: 

 ● wyjaśnia, kim jest przyjaciel i czym powinien się charakteryzo-
wać;

 ● swoimi słowami opowiada biblijne fragmenty o spotkaniach 
pana Jezusa z uczniami;

 ● wylicza cechy pana Jezusa – przyjaciela;
 ● podaje przykład naśladowania pana Jezusa – przyjaciela w rela-

cjach z innymi osobami.

Metody 
rozmowa kierowana, zabawa Nasze imiona, zabawa plastyczna.

Środki dydaktyczne 
kartki papieru, żółta farba plakatowa, dziurkacz, wstążka.

Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

Zabawa Nasze imiona. dzieci siedzą w różnych miejscach na sali. na-
uczyciel wyczytuje kolejno imiona dzieci. Wywołani wstają, a pozo-
stałe dzieci dzielą dane imię na sylaby lub głoski. nauczyciel pyta, 
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eile było głosek lub sylab, a dzieci tyle razy podskakują, klaszczą lub 

skaczą na jednej nodze. 

II. Rozwinięcie 

1. rozmowa kierowana – nauczyciel zadaje dzieciom pytania: „Jaką 
osobę nazywamy przyjacielem?”; „czym przyjaciel się różni od ko-
legi?” itd. Wspólne zastanowienie się, kto może być przyjacielem 
dziecka: rówieśnik czy również osoba dorosła. 

2. Aktywizacja dzieci – chętne dzieci opowiadają o swoim przyjacielu. 
mówią jak wygląda i dlaczego jest przyjacielem, jak razem spędzają 
czas.

3. rozmowa kierowana – nauczyciel opowiada o przyjaźni pana Je-
zusa z Apostołami. Zwraca uwagę na fakt, że pan Jezus jest najlep-
szym przyjacielem dla każdego człowieka. dzieci zastanawiają się 
dlaczego. 

4.  lektura Biblii – syr 6, 14.
5. Zabawa plastyczna „słoneczko dla przyjaciela”. dzieci opuszkiem 

palca pomalowanym na żółto farbą plakatową stemplują kształt 
słońca. po wyschnięciu pracy nauczyciel w rogach kartki dziurka-
czem robi dziurki do przewleczenia wstążki. dzieci wręczają swo-
ją pracę najlepszemu koledze lub najlepszej koleżance. 

III. Zakończenie 

Wspólna modlitwa za przyjaciół słowami piosenki Boża radość jak 
rzeka. 

Boża radość jak rzeka! Boża radość jak rzeka!  
Boża radość wypełnia duszę mą.  
Boża radość jak rzeka! Boża radość jak rzeka!  
Boża radość wypełnia duszę mą. 

Boża miłość jak rzeka...

Boży pokój jak rzeka...

Boża radość jak rzeka! Boża miłość jak rzeka! 
Boży pokój wypełnia duszę mą. 

http://teksty.wywrota.pl/tekst-chwyty/20283-religijne-boza-radosc-jak-rzeka.html (dostęp: 03.08.2017).


