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SCENARIUSZ LEKCJI NA TYDZIEŃ MISYJNY 
Klasy 1-3 

 

CELE LEKCJI  

Po zajęciach uczeń potrafi:  

1. Wyjaśnić znaczenie słowa „misja”  

2. Opisać rzeczywistość misyjną 

3. Opisać sytuację dziecka w Bangladeszu  

4. Wskazać formy pomocy ubogim dzieciom  

 

METODY I FORMY PRACY  

Praca w grupach, praca indywidualna, analiza źródeł, opracowanie 
tekstu, rozmowa 

 

PRZEBIEG LEKCJI  

 

WPROWADZENIE  
Prowadzący zadaje dzieciom pytanie o ich przybory szkole. Prosi żeby 
powiedzieli co otrzymali na nowy rok szkolny i z czym są najbardziej 
związane. Uczestnicy opowiadają o swoich rzeczach. Prowadzący 
zadaje pytanie o ubrania, buty, ołówek, spinki do włosów, zabawki, 
telefony, tablety. Wskazuje, że większość dzieci w Polsce nie musi 
martwić się o podstawowe przybory szkolne. Wyjaśnia, że w niektórych 
krajach sytuacja jest zupełnie inna.  

 
 
ROZWINIĘCIE  

● Prowadzący pokazuje dzieciom zdjęcia z Bangladeszu. Prosi żeby 
opisały, co widzą i jakie emocje to w nich wzbudza. Podczas rozmowy 
nauczyciel naprowadza, że w Bangladeszu dzieci nie mają takich 
zabawek, szkół, wyposażenia jakie jest w Polsce.  

● Prowadzący wyjaśnia, że jest wiele fundacji, które pomagają biednym 
dzieciom. Również Kościół stara się pomagać. Wspólnie z dziećmi 
prowadzący rozmawia o „misji”. Prowadzący wyjaśnia, że będziemy 
obchodzić Tydzień Misyjny. W kilku słowach wyjaśnia czym jest Tydzień 
Misyjny. 
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●  Z okazji Tygodnia Misyjnego organizowane są różne wydarzenia i 
akcje. Prowadzący proponuje wzięcie udziału w akcji Boso z Misją #7 
steps i poznanie historii dzieci w Bangladeszu. Obejrzenie spotu na 
Tydzień Misyjny 2017. Wyjaśnienie, że chłopiec z Polski pomaga chłopcu 
z Bangladeszu. Prosi żeby wyobrazili sobie, że do szkoły przychodzą na 
boso lub w klapkach. Jeśli będzie czas można puścić krótkie filmy z misji 
jak dzieci chodzą na boso. Prowadzący zadaje pytanie jak dzieci mogą 
pomóc. Wskazuje, że mogą odmówić sobie jednej rzeczy (słodyczy itp.) 
i przekazać zaoszczędzone środki na pomoc dla Bangladeszu.  

 
● Przeczytanie krótkiego listu od chłopca z Bangladeszu. Wspólna 
rozmowa. Prowadzący dopytuje się co najbardziej zwróciło uwagę 
dzieci.   

 
● Kolorowanka lub dzieci rysują szkołę w Bangladeszu  
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 

 

LIST 

 

 

Drodzy koledzy i koleżanki,  

 

Mam na imię Dipok. Mam 7 lat i mieszkam w Joypurhat. Na 

co dzień pomagam rodzicom w domu i chodzę do szkoły. 

Trzy razy w roku idziemy na pola ryżowe i pracujemy przy 

zbiorach. Otrzymujemy za to skromne wynagrodzenie. 

Staram się dobrze uczyć. Sumiennie odrabiam zadania 

domowe. Chciałbym po skończeniu szkoły znaleźć pracę. 

Bangladesz jest ładnym krajem, ale też biednym. Lubię 

się bawić. Jak tylko mam czas to idę do oratorium, tam 

księża salezjanie organizują dla nas zabawę, możemy 

odrobić wspólnie lekcje, a na koniec otrzymujemy 

posiłek.  

Pozdrawiam Was serdecznie,  

Dipok  
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Załącznik 2 

KOLOROWANKA 

 


