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Duchu Święty, przyjdź!
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● ukazanie prawdy o panu Bogu obecnym pośród ludzi;
 ● budzenie radości z działania ducha Świętego w życiu człowieka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko:

 ● swoimi słowami streszcza biblijny opis zesłania ducha Świętego; 
 ● wymienia znaki oznajmiające obecność ducha Świętego pośród 

uczniów;
 ● porównuje działanie uczniów pana Jezusa przed pięćdziesiątnicą 

i po pięćdziesiątnicy;
 ● podaje przykłady sytuacji, w których może prosić o pomoc ducha 

Świętego.

Metody 
zabawa, burza mózgów, lektura Biblii, pokaz z komentarzem, praca 
plastyczna.

Środki dydaktyczne 
kartki z napisami, ilustracje, kartka z kalendarza, obrazki gołębicy 
dla dzieci i duże czerwone serce.

Lekcja 49
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I.  Wprowadzenie

nauczyciel umieszcza w dość dobrze widocznych miejscach w sali 
kartki formatu A4 z wyraźnymi napisami: „sOs”, „ratunku!”, „na po-
moc!”. dzieci mają odnaleźć te kartki i spróbować odczytać napisy.

II.  Rozwinięcie

1. Burza mózgów – nauczyciel pyta: „kiedy wzywamy pomocy?”; „kto 
może nam pomóc?” (nauczyciel może podać różne sytuacje, np. po-
żar, przewrócona łódka, złamana ręka, wizyta u dentysty itp.). 

2. powtórzenie wiadomości – można np. zadawać pytania i wska-
zać osobę, która ma odpowiedzieć poprzez rzucenie do niej pił-
ki. powtórzenie dotyczy m.in. polecenia, które pan Jezus zostawił 
uczniom, zanim wstąpił do nieba. nauczyciel wyjaśnia, że nie od 
razu uczniowie wykonywali to zadanie – nie wiedzieli jak i bali się. 
pan Jezus obiecał im pomoc. my też otrzymujemy pomoc od pana 
Jezusa.

3. lektura Biblii – J 14, 15-16; dz 2, 1-4.14. Analiza tekstu.
4. pokaz z komentarzem – nauczyciel pokazuje obrazek gołębicy. 

tłumaczy symbolikę znaku gołębicy. następnie przedstawia ko-
lejną ilustrację – dwunastu Apostołów wraz z matką Bożą. Wy-
jaśnia treść tej ilustracji i dodaje, iż Apostołowie czekali na jakiś 
znak pocieszenia po wniebowstąpieniu swojego nauczyciela. Byli 
w potrzebie i otrzymali obiecaną pomoc.

5. kartka z kalendarza – nauczyciel przypomina, przez ile dni po 
zmartwychwstaniu pan Jezus spotykał się z uczniami i którego 
dnia wstąpił do nieba. dzieci odliczają na kalendarzu dni: od Wiel-
kanocy do wniebowstąpienia – 4 x 10; od wniebowstąpienia do 
zesłania ducha Świętego – 10 dni; razem 50 dni. nauczyciel wyja-
śnia nazwę „pięćdziesiątnica”.

6. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.
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III. Zakończenie

1. nauka piosenki i śpiew.

Duchu Święty, przyjdź. / ×4
Niech wiara zagości,
nadzieja zagości,
niech miłość zagości w nas. / ×2

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/685,duchu_swiety_przyjdz/ (dostęp: 02.08.2017).

2. Zabawa ruchowa Jastrząb i gołębie. dzieci jako gołębie fruwają po 
sali z szeroko rozłożonymi rękoma. na hasło: „Jastrząb” zbijają się 
w jedną grupę. kto nie zdąży, zostaje jastrzębiem.

Inna propozycja pracy
praca plastyczna „duch Święty” – nauczyciel przygotowuje obrazek 
gołębicy, następnie rozdaje obrazki dzieciom. każde dziecko koloruje 
gołębicę i wpisuje swoje imię, następne wycina gołębicę. dzieci przy-
klejają gotowe obrazki na duże czerwone serce.
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