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Dziękuję za anioła stróża
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● ukazywanie prawdy o istnieniu świata niewidzialnego;
 ● kształtowanie wdzięczności za anioła stróża i umiejętności 

zwracania się do niego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko: 

 ● swoimi słowami wyjaśnia, kim jest anioł stróż;
 ● odnosząc się do tekstu biblijnego stwierdza, że aniołowie z woli 

pana Boga opiekują się ludźmi;
 ● poprawnie rozpoznaje na ilustracjach anioła stróża;
 ● podaje z pamięci treść modlitwy Aniele Boży.

Metody 
rozmowa kierowana, zabawa Spacer z aniołem stróżem, praca 
z podręcznikiem. 

Środki dydaktyczne 
obręcze, szarfy, laski gimnastyczne, ilustracja przedstawiająca 
anioła stróża, kartka z kalendarza – 2 października.

Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

nauka piosenki Przyjaciela mam i już.

Lekcja 8

1



29

D
zi

ał
 I 

– 
W

 B
oż

ej
 r

od
zi

ni
eII. Rozwinięcie 

1. rozmowa kierowana – nauczyciel przedstawia dzieciom ilustrację 
anioła stróża. mówi im, kto to jest, jakie ma zadania do wypełnie-
nia. Zwraca uwagę na to, jak ludzie przedstawiają anioła stróża. 

2. lektura Biblii – Wj 23, 20.
3. Zabawa Spacer z Aniołem Stróżem – nauczyciel rozkłada na pod-

łodze małe obręcze, za nimi szarfę, a następnie laski gimnastycz-
ne. dzieci kolejno pokonują tor przeszkód. najpierw przechodzą 
przez obręcze, potem zakładają i zdejmują szarfę, a następnie 
omijają laski gimnastyczne tak, by ich nie dotknąć. 

4. rozmowa kierowana – nauczyciel pokazuje kartkę z kalendarza 
z datą 2 października. tłumaczy, co to jest za dzień. 

5. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.

III. Zakończenie 

1. Modlitwa do Anioła Stróża.
2. na następne zajęcia uczniowie przynoszą ilustracje pokazujące 

piękno świata. 
3. Piosenka promyczków dobra Przyjaciela mam i już. 

refren:

Przyjaciela mam i już!     
Kto to taki? Anioł stróż!        

Nawet mama o tym wie,    
że mój anioł kocha mnie.   
Anioł złote włosy ma           
i srebrzyste skrzydła dwa.  

Nawet tata o tym wie,            
że mój anioł kocha mnie.       
Anioł zawsze tak jak cień        
czuwa przy mnie cały dzień.  

Każde dziecko o tym wie,     
że mój anioł kocha mnie.     
Nikt na ziemi nie jest sam,     
Bóg anioły zesłał nam.         
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Anioł fruwa wysoko.  
Anioł widzi daleko.   
Anioł czuwa nade mną.  
Anioł biały jak mleko. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=r1VuiWxVnQi (dostęp: 18.07.2017).

Inna propozycja pracy 
Zabawa z chustą animacyjną. dzieci trzymają chustę za uchwyty, po-
ruszają się po obwodzie koła i śpiewają znaną sobie piosenkę. na sy-
gnał nauczyciela przestają śpiewać i kładą się na chuście. na kolejny 
sygnał dzieci wstają i kontynuują śpiew. 
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