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Dziękuję za spotkanie 
z Tobą, Panie Jezu

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ● uświadomienie znaczenia modlitwy jako rozmowy z panem 

Bogiem;
 ● kształtowanie umiejętności modlitewnego kontaktu z panem 

Bogiem.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko: 

 ● swoimi słowami wyjaśnia, czym jest modlitwa;
 ● poprawnie odróżnia modlitwę od innych czynności;
 ● stwierdza, iż w modlitwie można prosić, przepraszać lub 

dziękować;
 ● podaje przykłady znanych modlitw i miejsc, w których można je 

odmawiać.

Metody
rozmowa kierowana, prezentacja ilustracji, aktywizacja dzieci.  

Środki dydaktyczne 
podręcznik, ilustracje modlącego się pana Jezusa, płyta cd z muzyką 
relaksacyjną.

Lekcja 10
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Propozycja realizacji 
I.  Wprowadzenie 

Zabawa Figurki. dzieci biegają po sali. na umówiony sygnał zatrzy-
mują się w wymyślonej pozie – figurze.
 
II.  Rozwinięcie 

1. rozmowa kierowana – nauczyciel wspólnie z dziećmi zastanawia 
się, czym jest rozmowa, co to znaczy, że rozmawiamy, na jakie te-
maty możemy rozmawiać, w jakich porach rozmawiamy itd. 

2. prezentacja ilustracji – dzieci oglądają obraz pana Jezusa modlą-
cego się nocą, jak również o innych porach, w różnych okolicz-
nościach. nauczyciel naprowadza dzieci na temat lekcji, mówiąc 
o tym, że modlitwa jest rozmową z panem Bogiem.

3. rozmowa kierowana – dzieci zastanawiają się, o czym można rozma-
wiać na modlitwie z panem Jezusem. Ważne, aby odkryły, że można 
prosić, dziękować i przepraszać oraz modlić się swoimi słowami. 

4. Aktywizacja dzieci – nauczyciel włącza spokojną muzykę. dzieci 
układają swoją modlitwę w myślach. następnie gromadzą się wo-
kół stołu, przy zapalonej świecy i wypowiadają swoje modlitwy. 

III. Zakończenie 

1. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.
2. Wspólny śpiew piosenki Jesteś Królem. nauka gestów towarzy-

szących słowom.

Jesteś Królem. / ×2 
Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca!  
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie! 
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. / ×2

Żródło: http://teksty.wywrota.pl/tekst-chwyty/20477-religijne-z-gestami--jestes-krolem.html (dostęp: 03.08.2017).

Inna propozycja pracy 
Zabawa Wspinaczka po drabinie. dzieci wysoko unoszą kolana i ra-
miona, kiedy udają, że wchodzą po drabinie, natomiast kiedy scho-
dzą, powolutku się obniżają. 
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