
Temat. Jezus pomaga chorym.

1.Pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” 

2.Modlitwa za chorych „Ojcze nasz”

3. Przyjrzyjcie się ilustracjom i odpowiedzcie na pytania: 
– Do czego służą te przedmioty?
– W jakich sytuacjach ich używamy?

4. Jak się czuje chory?
 Spróbujmy wyrazić uczucia chorego człowieka poprzez wybór odpowiedniej ilustracji. 

– Która z ilustracji pokazuje, jak czuje się chory człowiek?
– Czego nie może robić chory człowiek?
– Czego pragnie każdy chory?



5. Jezus pomaga chorym
 O tym, jak źle się żyje ludziom chorym, wiedział Pan Jezus, Syn Boży, gdy chodził po ziemi. 
Zawsze się smucił, widząc chorych ludzi, i pomagał im. Jest Synem Bożym, więc mógł uzdrawiać i 
wielu ludzi uzdrowił. Dziś poznamy biblijną historię o uzdrowieniu niewidomego

Kiedy [Jezus] przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. gdy usłyszał 
przeciągający tłum, wypytywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. 
Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, (…) ulituj się nade mną!” ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, 
żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, (...) ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i 
kazał przyprowadzić go do siebie. a gdy się zbliżył, zapytał go: „co chcesz, abym ci uczyni?” on 
odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. (Łk 18,35-43)

6. Pytania do tekstu
– Kto głośno przywoływał Pana Jezusa?
– Co Pan Jezus uczynił dla niewidomego?
 – Kogo wielbił uzdrowiony człowiek?

7. Praca z obrazkiem (dzieci mające podręcznik katecheza 34) .Obejrzyjcie obrazek i zwróćcie 
uwagę jak zmieniła się mina uzdrowionego człowieka.

8. Piosenka  „Ty jesteś Bogiem, uzdrawiasz mnie”
https://www.youtube.com/watch?v=5tSsUlzi-6k

https://www.youtube.com/watch?v=5tSsUlzi-6k


9. Zadanie – chodzenie z zamkniętymi oczami 
  Dzieci same próbują się poruszać po pokoju z zamkniętymi oczami, można porozrzucać pluszaki 
jako przeszkody, jeśli dziecko ma trudności można mu pomóc je ominąć.  

10 Jak się czuje niewidomy 
-Co czułyście przy chodzeniu z zamkniętymi oczami?
 -Jak czułyście się, gdy ktoś was prowadził? 

11. Jak mogę pomóc chorym – praca z ilustracjami i rozmowa.
Ludziom chorym koniecznie trzeba pomagać. Oni czekają na naszą pomoc i wsparcie. 
Popatrzcie na ilustracje i posłuchajcie trzech historii, w których uczestniczą też dzieci. Zastanówmy
się wspólnie, jak dzieci mogą pomóc chorym.

Tomek bardzo kocha swojego dziadka. Lubi 
chodzić z nim na spacery do lasu. Dziadek 
jednak ma coraz mniej sił i często się 
zatrzymuje, aby odpocząć  Dziadek bierze 
specjalne lekarstwa. Pewnego dnia dziadek 
zapomniał, gdzie położył okulary, i nie mógł 
wziąć lekarstwa. 
-Co może zrobić Tomek?

Maciek już drugi tydzień nie przyszedł do
przedszkola. Ma złamaną nogę i założony gips .
Nie będzie mógł pójść z innymi dziećmi do
biblioteki, gdzie każde dziecko wypożyczy
pierwszy raz wybraną książkę. Ominie go też
konkurs na rysowanie ulubionej postaci, w
którym wszystkie dzieci na koniec otrzymają
miłą niespodziankę. 
-Co mogą zrobić dzieci z grupy Maćka?

Babcia Gabrysi jest chora. Nie może zbyt dużo 
chodzić ani nic ciężkiego podnosić. Tata przed 
pójściem do pracy przygotował babci śniadanie i 
lekarstwo. 
-Co może zrobić Gabrysia? 



12. Karta pracy. Narysuj kwiaty w wazonie. Pokoloruj obrazek.

13.Nauka rymowanki. 
Abyśmy pamiętali, że Pan Jezus uczy nas pomagania chorym, powtórzmy rymowankę.
Gdy ktoś cierpi i choruje, mej pomocy potrzebuje

14. Modlitwa w intencji chorych. Oprócz tych sposobów pomagania chorym, które 
wymieniliście, jest jeszcze jeden, bardzo ważny – to modlitwa za chore osoby.
 Pomyślmy, jakimi słowami możemy poprosić Pana Jezusa o zdrowie dla chorych?
 Być może ktoś z waszych rodzin jest chory?
 Dzieci wypowiadają spontanicznie modlitwę za chorych np.
- O zdrowie dla …......, prosimy Cię Jezu
- O ulgę w cierpieniu dla ….., prosimy cię Jezu
- Za to, że jesteś naszym lekarzem, dziękujemy Ci, Jezu.


