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Dziękuję za Pana Jezusa
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● poznanie podstawowych wiadomości o panu Jezusie – synu Bożym;
 ● budzenie radości i wdzięczności za pana Jezusa – Jego życie i dzieło.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Dziecko: 

 ● dzieli się dotychczasową wiedzą na temat pana Jezusa;
 ● wyjaśnia, że pan Bóg przysłał na ziemię swojego syna, by ludzie byli 

szczęśliwi;
 ● wymienia ważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia pana Jezusa;
 ● włącza się w śpiew utworu Bóg tak umiłował świat.

Metody
zabawa integracyjna Co lubię w…, rozmowa kierowana, praca 
z podręcznikiem, zabawa Prawda czy fałsz?.

Środki dydaktyczne
podręcznik, kartki dla każdego dziecka w kolorach niebieskim 
i czerwonym, kredki.

Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

Zabawa integracyjna Co lubię w… . dzieci siedzą w kole. nauczyciel 
trzyma w ręku dowolną maskotkę i podaje ją dziecku siedzącemu po 
jego lewej stronie, mówiąc: „W Joli lubię niebieskie oczy”. następnie 
Jola podaje maskotkę kolejnemu dziecku, mówiąc, za co je lubi.

Lekcja 6
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eII. Rozwinięcie 

1. rozmowa kierowana – nauczyciel opowiada dzieciom o panu Je-
zusie, Jego narodzeniu, życiu i śmierci. dzieci mogą również uzu-
pełniać swoimi wiadomościami wypowiedź nauczyciela. należy 
zwrócić uwagę na to, że pan Jezus jest synem Bożym, który oddał 
za nas życie, i ważne jest, abyśmy o tym pamiętali i za to Jemu 
dziękowali.

2.  lektura Biblii – 1 J 3, 16. 
3. praca z podręcznikiem – dzieci oglądają obrazki w podręczniku 

związane z tematem zajęć. mogą to robić równolegle z opowiada-
niem nauczyciela.

4. Zabawa Prawda czy fałsz?. nauczyciel wręcza dzieciom po dwie 
kartki: niebieską – prawda, czerwoną – fałsz. następnie wypowia-
da zdania związane z życiem pana Jezusa. Jeśli zdania są prawdzi-
we, dzieci podnoszą niebieskie kartki, jeśli fałszywe – czerwone. 
przykładowo nauczyciel mówi: „pan Jezus, gdy był na ziemi, to 
mieszkał w… (np. Warszawie)” itd. 

5. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia. 

III. Zakończenie 

Wspólny śpiew piosenki Bóg tak umiłował świat.

Bóg tak umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale życie wieczne miał. 
O Jezus, Jezus, Jezus, 
O Jezus, Jezus, Jezus. / ×2

Źródło: www.tekstowo.pl/piosenka,religijne,bog_tak_umilowal_swiat.html (dostęp: 15.07.2017).

Inna propozycja pracy
Zabawa Klaśnij w ręce. dzieci dobierają się w pary. Jedno z nich klasz-
cze w wymyślonym przez siebie rytmie, drugie po wysłuchaniu na-
śladuje usłyszany rytm. 
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