
Konspekt lekcji dla szkoły podstawowej kl. V-VI i gimnazjum 
Temat: Pomagać potrzebującym 
Tekst: Łk 8,40-42; Łk 5,12-16; Łk 10 
Werset: „Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście  
i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.” Flp 4,9 
 
Cele lekcji 
Uczeń powinien:    
- poznać naukę i działanie Jezusa w stosunku do osób wzgardzonych i  odrzuconych, 
- omówić jak każdy powinni pomagać potrzebującym, 
- zaangażować się w akcję charytatywną „ Prezent pod choinkę”. 
Formy pracy 
                      - praca indywidualna, 
                      - praca zbiorowa: praca w grupach lub praca z całą klasą. 
Metody pracy 
                      - puzzle plakatowe, 
                      - metaplan, 
                      - dyskusja. 
Środki dydaktyczne 
                               - Biblia, 
                               - zeszyt ucznia, 
                               - plansza lub tablica, 
                               - film DVD – Prezent pod choinkę, Wydawca CME. 
  
Przebieg zajęć 

Rozpoczynamy zajęcia odczytaniem haseł biblijnych „Z Biblią na co dzień” i modlitwą. 
Dzielimy uczniów na grupy i rozdajemy im przygotowane kawałki puzzli z wersetem  
biblijnym FLp 4,9. Uczniowie rysują ilustracje do otrzymanych słów i skleją puzzle 
przygotowując plakat. 
Rozmawiamy z uczniami o treści wersetu FLp 4,9. 
Podajemy temat lekcji i rysujemy metaplan (załącznik nr 1). 
Praca zbiorowa – cała klasa w szkole podstawowej: 
– nauczyciel opowiada historie biblijne z podanych tekstów w metaplanie, a uczniowie 
ilustrują ją w polach metaplanu. 
Praca w grupach w gimnazjum z tekstem biblijnym: 
- uczniowie w grupach czytają wyznaczony tekst biblijny i przygotowują notatkę w 
przydzielonym polu metaplanu, a potem dzielą się informacją  z pozostałymi grupami. 
Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów zwracając uwagę na to, jak Jezus pomógł 
opuszczonym, wzgardzonym i głodnym ludziom. Przypomina werset biblijny  
z przygotowanego przez uczniów plakatu. 
Uczniowie prowadzą dyskusję na tematy: 
     -  Jaką pomoc my otrzymujemy i od kogo? 
      - Jak my możemy pomóc innym? 
Nauczyciel przedstawia informacje dotyczące akcji charytatywnej „Prezent  
pod choinkę” pokazując film DVD ze strony www.cme.org.pl oraz rozdając  
ulotki o akcji. 
Dyskusja w klasie na temat zaangażowania się w akcję z ustaleniem szczegółów             i 
wyznaczeniem terminu przygotowania prezentu. 
Zakończenie lekcji modlitwą. 
Opracowała: diakon Ewa Below 



Załącznik nr 1 METAPLAN 
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SMUTNYM Łk 8,40-42; 49-56 

  
  
  

  

  

Jezus pomaga 

  
  

GŁODNYM Łk 9,10-17 
  

BOJĄCYM SIĘ Łk 8,22-25 

    
  
 


