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Z Tobą, Panie Jezu,  
wszystko się uda!

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ● zapoznanie z wybranymi wydarzeniami z ziemskiego życia pana 

Jezusa;
 ● kształtowanie postawy zaufania panu Bogu nawet w trudnych 

sprawach.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Dziecko: 

 ● swoimi słowami opowiada biblijny fragment o uciszeniu burzy;
 ● definiuje pojęcie cudu;
 ● wyjaśnia, że pan Jezus czyni cuda z miłości do ludzi;
 ● swoimi słowami zwraca się do pana Jezusa z prośbą o pomoc 

w trudnych sprawach.

Metody 
drama, zabawa równoważna, rozmowa kierowana, lektura Biblii, 
śpiew, praca z podręcznikiem 

Środki dydaktyczne 
skakanki, szarfa czerwona dla pana Jezusa, materiał niebieski 
(imitacja morza), świeca. 
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I. Wprowadzenie 

Zabawa równoważna Po linie. nauczyciel rozkłada kilka skakanek na 
podłodze. dzieci przechodzą kolejno stopa za stopą po skakankach 
tak, aby z nich nie spaść. 

II. Rozwinięcie 

1. lektura Biblii – po krótkim wprowadzeniu odczytanie słowa Bo-
żego – mt 8, 23-24.

2. rozmowa kierowana – na temat usłyszanego fragmentu. nauczy-
ciel pyta: „Gdzie byli Apostołowie?; „Z kim płynęli?”; „co się wyda-
rzyło?” itd. 

3. drama – nauczyciel razem z dziećmi lub grupą dzieci odgrywa 
scenkę biblijną. dziecko grające pana Jezusa otrzymuje czerwoną 
szarfę. na podłodze nauczyciel kładzie niebieski materiał. 

4. na koniec dzieci śpiewają piosenkę Gdy na morzu wielka burza. 
słowom towarzyszą gesty.

5. rozmowa kierowana – nauczyciel wspólnie z dziećmi zastanawia 
się, czego pan Jezus nas uczy, co chce nam przekazać, gdy słucha-
my opisu uciszenia burzy. pomocą może być tekst z podręcznika.

III. Zakończenie 

1. praca z podręcznikiem – dzieci oglądają wspólnie z nauczycielem 
ilustracje, wykonują polecenie z podręcznika. 

2. na koniec wspólny śpiew piosenki, słowom towarzyszą gesty. 

Gdy na morzu wielka burza,  
Jezus ze mną w łodzi jest. / ×2

On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza,  
Jezus ze mną w łodzi jest. 

Źródło: http://wcredo.eu/spiewnik/g/gdy_na.html (dostęp: 18.07.2017). 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=r56qlkqv2pQ (dostęp: 18.07.2017). 
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Inna propozycja pracy
Zabawa z origami. dzieci wykonują łódki z papieru. następnie na-
uczyciel przynosi miskę z wodą, dzieci wkładają swoje łódki do miski 
i delikatnie dmuchają, obserwując, co się dzieje. mogą zmieniać natę-
żenie dmuchania.
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