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Proszę
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● ukazanie prawdziwego obrazu pana Boga – kochającego dawcy 
wszelkich dóbr; 

 ● kształtowanie umiejętności proszenia pana Boga w modlitwie.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko: 

 ● podaje przykłady, kiedy i w jaki sposób należy używać słowa 
„proszę” wobec innych ludzi;

 ● poprawnie odróżnia prośby kierowane do pana Boga od próśb 
kierowanych do ludzi;

 ● swoimi słowami streszcza biblijny fragment o wdowie;
 ● włącza się w modlitwę prośby w sprawach ważnych dla niego 

i osób z jego otoczenia.

Metody 
śpiew, zabawa, rozmowa kierowana, lektura Biblii, puzzle 
plakatowe.

Środki dydaktyczne 
piłka, arkusz papieru podzielony na sześć części (na każdej części po 
jednej literze z wyrazu „proszę”), kredki.

Lekcja 35
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Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

nauka piosenki Panie do kogóż pójdziemy dziś.

II. Rozwinięcie 

1. Zabawa Odbij! Łap!. dzieci stoją w parach naprzeciwko siebie. ich 
zadaniem jest odbicie piłki o podłogę i podanie do następnego 
dziecka. kolejna osoba powtarza czynności.

2. rozmowa kierowana – nauczyciel rozmawia z dziećmi o sytu-
acjach, w których prosiły o coś swoich rodziców, pyta o co prosiły 
i dlaczego. „kogo prosimy? czy tylko rodziców? czy tylko osoby 
dorosłe?”.

3. lektura Biblii – nauczyciel odczytuje lub opowiada dzieciom hi-
storię wdowy – łk 18, 1-8.

4. rozmowa kierowana – nauczyciel zadaje dzieciom pytania, które 
pomogą w utrwaleniu historii o wdowie. następnie uświadamia 
dzieciom, że pana Boga możemy prosić o dobre rzeczy, że nasza 
modlitwa powinna być wytrwała, tak jak prośba wdowy. 

5. puzzle plakatowe – nauczyciel dzieli arkusz papieru na sześć czę-
ści (tak jak puzzle). na każdej części pisze jedną literę z wyrazu 
„proszę”. dzieci zastają podzielone na sześć grup. następnie każ-
da grupa otrzymuje swoją część i patrząc na literkę, maluje to, co 
wiąże się z daną literą. na koniec nauczyciel składa puzzle, skleja 
i wiesza w sali. 

III. Zakończenie 

1. modlitwa spontaniczna dzieci. 
2. Wspólny śpiew piosenki Panie do kogóż pójdziemy dziś.

Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uzdrowienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uleczenie.
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asPanie, do kogóż pójdziemy dziś?

U Ciebie jest zagojenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

refren:
Sam powiedziałeś nam: 
Proście, o co chcecie, a dam. / ×2

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/2317,panie_do_kogoz_pojdziemy/ (dostęp: 20.07.2017).

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JWmnGV6Gd4s (dostęp: 20.07.2017).

Inna propozycja pracy
Zabawa Prowadź. dzieci dostają piłki. ich zadaniem jest przetoczenie 
piłki głową na drugi koniec sali.
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