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Dziękuję, że zawsze jesteś, 
Panie Jezu

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ● pogłębienie prawdy, że pan Jezus żyje i jest obecny pośród ludzi;
 ● wprowadzanie w przeżywanie roku liturgicznego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko:

 ● swoimi słowami streszcza biblijny fragment o wniebowstąpieniu 
pana Jezusa;

 ● poprawnie stwierdza, czyje to słowa: „Oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni” i je wyjaśnia;

 ● wylicza miejsca i znaki przypominające o obecności pana Jezusa 
pośród ludzi;

 ● piosenką lub modlitwą okazuje wdzięczność panu Jezusowi za 
Jego obecność.

Metody 
pokaz, opowiadanie, lektura Biblii, miniwykład, śpiew, zabawa 
ruchowa, praca plastyczna. 

Środki dydaktyczne 
tekst opowiadania, plansza z ilustracją, materiał lub koc do nakrycia 
dzieci, kartki ze słońcem.  

Lekcja 48
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Propozycja realizacji
I.  Wprowadzenie

nauczyciel prezentuje ilustrację z ochroniarzem i krótko rozmawia 
z dziećmi, zadając pytania: „kto to jest?”; „Gdzie można go spotkać?”; 
„Jakie ma zadanie?”. Wyjaśnia też, że niektóre ważne osoby mają swo-
ich ochroniarzy. następnie zachęca dzieci do zastanowienia się, kto 
jeszcze dla nich jest jakby ochroniarzem i w razie potrzeby podpo-
wiada, że rodzice, opiekunowie, anioł stróż. 

II.  Rozwinięcie

1. Opowiadanie z załącznika i analiza jego treści.
2. pokaz z komentarzem – nauczyciel wywiesza planszę z rodziną 

siedzącą przy stole, a w drzwiach stoi pan Jezus. chrystus jest 
przy nas każdego dnia, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. na niego 
możemy zawsze liczyć. nauczyciel wywiesza kolejną planszę 
i ukazuje obraz siedzącego pana Jezusa wśród swoich uczniów. 
O tym, że pan Jezus jest zawsze z nami, wiemy od niego samego.

3. lektura Biblii – mt 28, 16-20; mk 16, 19.
4. miniwykład – nauczyciel podaje najważniejsze informacje na te-

mat wniebowstąpienia.
5. nauka piosenki i śpiew – Spotkałem dziś Jezusa.

Spotkałem dziś Jezusa            
i On powiedział mi (że co?),      
Że jest mym przyjacielem         
do końca moich dni.               
Dlatego chcę wielbić Cię,        
dlatego mówię kocham Cię,
dlatego szukam Cię co dzień.

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/3313,spotkalem_dzis_jezusa/ (dostęp: 02.08.2017).

III. Zakończenie

1. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.
2.  Zabawa ruchowa Kto się ukrywa pod przykryciem?. dzieci swo-

bodnie poruszają się po sali przy muzyce. na przerwę w nagraniu 
zatrzymują się i zamykają oczy. nauczyciel nakrywa jedno dziecko 
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otworzyć oczy. Zadanie dzieci polega na odgadnięciu, kogo braku-
je. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Inna propozycja pracy
praca plastyczna „dziękuję, że jesteś” – każde dziecko otrzymuje kart-
kę, na której narysowane jest uśmiechnięte słońce z długimi promie-
niami (nauczyciel nawiązuje do obecności pana Jezusa, który ciągle 
czuwa nad nami), następnie rysuje siebie oraz dziecko wykonujące ja-
kąś czynność, np.: dziecko się bawi, dziecko idzie do szkoły, dziecko śpi. 

Załącznik
W pewnym królestwie król i królowa mieli wielkie zmartwienie – ich 
mała córeczka nie chciała sama spać! Gdy tylko rodzicom wydawało 
się, że królewna zasnęła, wychodzili po cichutku z jej komnaty, a ona 
natychmiast budziła się z płaczem. Wzywali na pomoc najlepszych 
lekarzy z całego królestwa, przyjmowali najlepsze nianie, a królewna 
wciąż nie chciała spać, jeśli nie było przy niej kogoś. 
Wreszcie królowa rozkazała sprowadzić do pałacu swoją nianię – tę, 
która zajmowała się nią w dzieciństwie. Pierwszej nocy król i królowa 
stali za drzwiami komnaty księżniczki. Nie musieli czekać długo, bo po 
kilku minutach niania wyszła uśmiechnięta, a z sypialni dobiegało ci-
che pochrapywanie.
– Nianiu! – wykrzyknęła królowa. – Jak udało ci się zostawić śpiącą 
księżniczkę samą w komnacie? 
– Nic takiego, Wasza Wysokość – powiedziała z uśmiechem niania. 
– Powiedziałam jej to samo, co mówiłam Waszej Wysokości dwadzie-
ścia lat temu…
– Cóż takiego? – dopytywał zaciekawiony król.
– Zapewniłam królewnę, że zawsze jej pilnuję – nawet kiedy nie stoję 
obok. Gdy zniknę z oczu królewnie, to nadal troszczę się o to, by nic się jej 
nie stało i była bezpieczna. Może więc spać spokojnie, bo niania czuwa. 
Królowa przytuliła z wdzięcznością nianię, a król polecił przygotować 
dla gościa najpiękniejszą komnatę. A mała królewna obudziła się rano 
wyspana jak nigdy dotąd! Od tej pory spała w pustej komnacie, a przed 
snem przypominała sobie słowa niani.
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