
Temat. Jezus uzdrawia.
 
1. Przywitanie „Szczęść Boże”

2. Modlitwa – Znak krzyża
 Dziękujemy Ci, dobry Boże, że jesteśmy zdrowi, że  możemy chodzić, biegać skakać, mówić, 
śmiać się oraz bawić. Amen

1. Niewidomy, niemowa – zabawa
Zawiązujemy dziecku szalikiem lub chustką   oczy,  chowamy jakąś zabawkę lub maskotkę , którą 
za chwilę będzie musiało znaleźć.  Kierujemy „niewidomego” słowami: „w prawo, w lewo, do 
przodu, do tyłu” i staramy się doprowadzić do ukrytego przedmiotu.
Po znalezieniu przedmiotu prosimy, aby dziecko „niewidome” opisało swoje wrażenia: 
– Jak się czułeś/czułaś, gdy nic nie widziałeś/widziałaś i musiałeś/musiałaś iść tylko za głosem?
– Kiedy szybciej można znaleźć ukryty przedmiot?

Prosimy dziecko, aby gestami i mimiką pokazało na przykład: „lubię jeść lody”lub coś innego. 
Dobrze by było gdyby był ktoś , kto mógłby odgadnąć, co dziecko chciało powiedzieć. 
Po wykonaniu zadania prosimy o opisanie wrażeń przez dziecko, które przez chwilę nie mogło 
mówić”. 
– Jak się czułeś/czułaś, gdy nie mogłeś/mogłaś nic powiedzieć innym , a oni nie wiedzieli co chcesz
im przekazać?
– W jaki sposób najszybciej możemy przekazać nasze myśli?

3.  Wśród nas żyje wielu ludzi cierpiących na różne choroby. Choroby te powodują, że nie mogą 
widzieć, słyszeć, mówić, chodzić.

Krótki filmik przedstawiający język migowy
https://www.youtube.com/watch?v=j8g-_1W2oVM

 Tacy ludzie są smutni. Z pomocą przychodzą im lekarze. 
– Jak pomaga lekarz?
Lekarze pomagają chorym, przepisując odpowiednie leki. Czasem jednak choroba jest tak poważna,
że nie ma na nią lekarstwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8g-_1W2oVM


4. Jezus uzdrawia
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, również było wielu chorych. Gdy Jezus widział chorą osobę, pomagał 
jej. Nawet jeśli choremu nie był w stanie pomóc żaden lekarz, Jezus mógł przywrócić mu zdrowie. 
Takie działanie nazywamy uzdrawianiem. 

5. Czytanie Pisma Świętego
 Opisy uzdrowień znajdujemy w Piśmie Świętym. Przeczytamy teraz opisy uzdrowienia dwóch 
ludzi. Jednym z  uzdrowionych będzie głuchoniemy, czyli człowiek, który nie słyszy i nie mówi. 
Posłuchajcie. 

„Przyprowadzili [Jezusowi] głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go 
na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”. (Mk 7,32-35) 

– Czego nie mógł robić chory człowiek, o którym słyszeliście przed chwilą?

„Przyprowadzili [Jezusowi] niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za 
rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy coś 
widzisz?» A gdy ten przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby 
drzewa». Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; 
wszystko widział teraz jasno i wyraźnie”. (Mk 8,22b-25) 

– Czego nie mógł robić drugi chory człowiek?
– Kto im pomógł?

Jezus uzdrowił osobę, która nie mogła słyszeć i mówić, oraz osobę, która nie widziała. Jezus może 
uzdrawiać, ponieważ jest Bogiem. Również teraz, gdy ktoś choruje, modlimy się do Jezusa i 
prosimy o zdrowie dla tego chorego. A kiedy jesteśmy zdrowi, dziękujemy Jezusowi za to.

6. Modlę się o zdrowie – nauka piosenki
O zdrowie dla siebie i innych możemy prosić także słowami piosenki.  „Ty jesteś Bogiem”. 
https://www.youtube.com/watch?v=5tSsUlzi-6k

Ty jesteś Bogiem, uzdrawiasz mnie,    C a 
Ty jesteś mym lekarzem.       d G C e7 
Niech Twoje słowo uleczy rany me,    a d 
Ty jesteś mym lekarzem.       G C 

7. Praca z obrazkiem. Wykonujemy polecenie pod obrazkiem.

8. Zagadka
KIEDYŚ PROBLEMY MIAŁEM, 
BO NIC NIE WIEDZIAŁEM.
NIE ODRÓŻNIAŁEM DNIA OD NOCY, 
AŻ JEZUS UZDROWIŁ MOJE…         (OCZY)

9. „Skaleczona łapka” – zabawa ruchowa
Dzięki temu, że jesteśmy zdrowi, możemy się bawić i zabawą dziękować Panu Jezusowi. 
Włączamy muzykę. Dziecko przyjmuje pozycję na czworakach jak kotek, przy czym jedną 
„skaleczoną” łapkę unosi lekko do góry i chodzi popokoju w różnych kierunkach. Gdy muzyka 
milknie, dziecko zmienia „skaleczoną” łapkę. 

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


10. Modlitwa Pieśń „Ty jesteś Bogiem”.

11. Pamiętajcie, by podczas wieczornej modlitwy podziękować Panu Jezusowi za zdrowie.


