
Pragnienie nie z tego świata - Zanzibar 
Scenariusz lekcji religii na podstawie projektu 

„Misyjna hagada - tryptyk kreatywny” 

 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 

– ukazanie zróżnicowanych warunków życia oraz hierarchii potrzeb człowieka w 

Zanzibarze na tle naszej kultury; 

– uświadomienie istotnych powodów do wdzięczności Bogu oraz form pomocy 

materialno - duchowej.  

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń: 

– prezentuje hierarchię potrzeb podstawowych człowieka; 

- charakteryzuje warunki społeczne oraz potrzeby mieszkańców Zanzibar; 

– uzasadnia potrzebę wspólnego wołania do Boga  tymi samymi słowami „Ojcze nasz” 

– wskazuje sposoby udzielenia wsparcia osobom żyjących w trudnych warunkach.  

Postawy: świadomość jedności chrześcijańskiej, odpowiedzialność za Kościół, 

wrażliwość na biedę i niedostatek,  

Metody pracy na lekcji: pogadanka, projekcja, analiza filmu, analiza biblijna, burza 

mózgów, plakat. 

Środki dydaktyczne: film „Misyjna hagada – tryptyk kreatywny. Cz. 1 Pragnienie nie 

z tego świata – Zanzibar”, ilustracje. 

 

PRZEBIEG LEKCJI 

Modlitwa „Ojcze nasz” odsłuchana w języku suahili „Baba Yetu” 

https://www.youtube.com/watch?v=17svtURunUk 

Wprowadzenie: 

Katecheta wyjaśnia, że przed chwilą usłyszeliśmy modlitwę, której nauczył nas 

Jezus Chrystus. To modlitwa odmawiana na całym świecie w wielu językach. Z różnych 

zakątków świata wołamy do Boga o pomoc w naszej codzienności.  

 Przedstawienie podejmowanego zagadnienia uczniom - będziemy rozmawiać o 

„Pragnieniach nie z tego świata” – przeniesiemy się do Zanzibaru.  

Katecheta pyta czy uczniowie wiedzą, gdzie to jest? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17svtURunUk


Zanzibar – wyspa na Oceanie Indyjskim. Jest 

największą wyspą Archipelagu Zanzibar. 

Należy w całości do Tanzanii i wchodzi w 

skład jej autonomicznej części, Zanzibaru. 

Powierzchnia wyspy wynosi 1658 km², co 

czyni ją największą wyspą tanzańską. 

Największym miastem na wyspie jest 

Zanzibar.  

Ta wyspa położona jest na kontynencie 

afrykańskim. 

Katecheta zapisuje temat na tablicy, uczniowie zapisują go w zeszytach. 

To tylko krótki rys charakteryzujący Zanzibar od strony geograficznej, następnie 

ukazywany jest  podmiot dzisiejszej lekcji – czyli ludność zamieszkała te tereny.  

Katecheta wyjaśnia, że na lekcji uczniowie poznają pragnienia dzieci i młodzieży w 

Zanzibarze i dowiedzą się, jak mogą pomóc w ich spełnieniu oraz przedstawia powody 

takiej inicjatywy. 

 

Klasy starsze – katecheta wyświetla lub zapisuje na tablicy kilka myśli nt. Pragnień 

człowieka we współpracy z uczniami. (np. bezpieczeństwo, jedzenie, prestiż, pieniądze, 

akceptacja, …) 

Klasy młodsze - można przedstawić obrazy różnych rzeczy (np. zabawki, gadżety -

dostosowane do przedziału wiekowego dzieci oraz ustawienie rzeczy od najważniejszej 

do tych mniej ważnych).   

Nauczyciel zwraca uwagę na nasze pragnienia potrzeby. Można wypisać je od 

najważniejszych do tych mniej ważnych tworząc piramidę potrzeb.  

Katecheta pokazuję taką piramidę potrzeb Maslowa, która ukazuje pewną hierarchię 

pragnień człowieka. Uczniowie rysują w swoim zeszycie taka piramidę (młodsze klasy 

wykonują do tego ilustracje) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel opowiada o tych potrzebach wyższego rzędu oraz o tych miej ważnych w 

życiu człowieka.   

 

Rozwinięcie: 

Przed wyświetleniem filmu warto polecić uczniom zwrócenie uwagi na istotne 

kwestie lub znaleźć odpowiedzi na pytania: Z jakimi problemami borykali się 

przodkowie na przestrzeni lat? Jakie imiona mają dzieci? Jakie są marzenia bohaterów 

filmu? Jakie zadania w codzienności podejmują dzieci i młodzież w Zanzibar?  

Projekcja filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VmZ3BZBe8mM 

 

Katecheta podsumowuje obejrzany film zadając powyższe pytania, uczniowie 

wspólnie odpowiadają na te pytania.  Adekwatnie do wieku uczniów zwraca uwagę na 

to, że nasze pragnienia nie zawsze są możliwe do zrealizowania. Tak jak my jesteśmy 

wspierani przez rodziców, nauczycieli, wychowawców (dzięki pomocy  intelektualnej, 

duchowej, wychowawczej i materialnej). W realizacji pragnień dzieciom i młodzieży z 

Zanzibar potrzebna jest pomoc.  Katecheta pyta uczniów jakie formy pomocy możemy 

udzielić osobom potrzebującym. 

Lektura Biblii – ukazanie, że wspólna modlitwa „Ojcze nasz” może pobudzić nas 

do wsparci duchowego tych, którzy potrzebują pomocy w zapewnieniu podstawowych 

potrzeb człowieka. Liczą się proste słowa, które mają moc. 

Katecheta proklamuje fragment Ewangelii. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VmZ3BZBe8mM


EWANGELIA (Mt 6,7-15) 

 

Jezu powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. 

Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie 

podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go 

poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci 

imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, 

tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze 

winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy 

ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich 

przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie 

ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. 
 

Katecheta starszym uczniom zaleca, aby wypisali prośby, które są zawarte jakie są w 

tej modlitwie. Następnie każdą z nich omawia stosując burzę mózgów.   

Młodsi uczniowie słuchają katechety, który tłumaczy prośby z usłyszanej modlitwy oraz 

zachęca uczniów aby jedną z tych próśb zilustrować w zeszycie.  

 

Podsumowanie: 

Starsi uczniowie wykonują plakat, który, ma na celu zachęcić ludzi do pomocy w 

spełnianiu pragnień dzieci z Zanzibar. Tytuł plakatu to: „Pragnienie nie z tego świata – 

Zanzibar” 

 

Modlitwa:  

Panie Jezu,  

Pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy 

I nieść pomoc duchową i materialną 

Dzieciom krajów misyjnych; 

Dzieciom, które Cię nie znają, 

Dzieciom bezdomnym i opuszczonym, 

Dzieciom cierpiącym głód 

I pozbawionym opieki lekarskiej. 

Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, 

Naukę i dobre uczynki. Amen 

 

 



Praca domowa:  

Klasy starsze - napisać list w języku polskim do dzieci z Zanzibar w którym zapewnią 

o modlitwie oraz ukażesz solidarność duchową.  

Klasy młodsze narysują laurkę – „dzieci dzieciom…”  
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