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Troszczę się 
o potrzebujących

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ● pogłębianie znajomości życia i nauki pana Jezusa;
 ● zachęta do naśladowania pana Jezusa w miłości i dobroci. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Dziecko: 

 ● wymienia sytuacje, w których człowiek potrzebuje pomocy;
 ● podaje przykłady odpowiedniego zachowania wobec osób 

potrzebujących;  
 ● swoimi słowami opowiada przypowieść o miłosiernym 

samarytaninie;
 ● poprawnie ocenia zachowanie postaci z przypowieści 

o miłosiernym samarytaninie;
 ● podaje przykłady zaangażowania wobec potrzebujących – 

możliwe do zrealizowania.

Metody 
zabawa ruchowa, opowiadanie biblijne/prezentacja ilustracji/filmu, 
rozmowa kierowana, drama, śpiew.

Środki dydaktyczne 
ilustracje lub film. 
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I. Wprowadzenie 

Zabawa ruchowa – dzieci dobierają się w pary. Jedno kładzie się na 
podłodze, drugie próbuje przeciągnąć je w inne miejsce. następnie 
zmiana. 

II. Rozwinięcie 

1. Opowiadanie biblijne – nauczyciel opowiada dzieciom przypowieść 
o miłosiernym samarytaninie. można wykorzystać ilustracje, które 
pomogą dzieciom wyobrazić sobie tę historię; można również obej-
rzeć odpowiedni film (dostępny w internecie na kanale youtube). 

2. rozmowa kierowana – na temat poznanej historii; nauczyciel za-
daje pytania w taki sposób, aby pobudzić dzieci do opowiadania.

3. drama – nauczyciel nawiązując do przypowieści, mówi najpierw 
dzieciom, że są osoby, które potrzebują naszej pomocy, tłumaczy, 
gdzie takie osoby możemy spotkać. następnie pokazuje, czego ta-
kim osobom brakuje, a dzieci odgadują, np. jedzenia, pieniędzy, 
mieszkania, miłości itd. 

III. Zakończenie 

1. praca z podręcznikiem – wykonanie zadania.
2. piosenka Bóg potrzebuje ciebie. słowom towarzyszą gesty.

1.  Bóg potrzebuje ciebie, dużo bardziej potrzebuje ciebie. / ×2

refren:

Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż nieba, 
potrzebuje ciebie dużo bardziej niż ziemi, 
potrzebuje ciebie dużo bardziej niż morza, potrzebuje ciebie. / ×2

2. Ja potrzebuję Boga...  
3. Ty potrzebujesz Boga...
4. Ja potrzebuję ciebie... 

Źródło: http://wcredo.eu/spiewnik/b/bog_potrzebuje.html (dostęp: 19.07.2017).

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=r1uWs9s71y4 (dostęp: 19.07.2017).
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Inna propozycja pracy
Zabawa Tajemnicze pudełko. W tajemniczym pudełku nauczyciel gro-
madzi różne przedmioty, które mogą przydać się ludziom przy wy-
konywaniu różnych prac. dzieci wkładają rękę do środka i próbują 
odgadnąć, czego dotykają i do czego to służy. następnie przedmiot 
jest wyciągany i dzieci wspólnie ustalają, czy wybrane dziecko udzie-
liło prawidłowej odpowiedzi. 
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