
INDIE – ŚWIAT PEŁEN MARZEŃ 

Scenariusz lekcji religii na podstawie projektu 

„Misyjna hagada - tryptyk kreatywny. Indie” 

 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 

– zapoznanie z życiem i problemami rówieśników w krajach misyjnych na przykładzie 

Indii; 

- uświadomienie potrzeby zaangażowania na rzecz misji. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń: 

- na podstawie posiadanej wiedzy wylicza problemy, z którymi borykają się jego 

rówieśnicy w krajach misyjnych; 

- wymienia marzenia bohaterek filmu „Misyjna hagada – tryptyk kreatywny. Indie” oraz 

trudności w ich spełnieniu; 

- swoimi słowami przedstawia naukę Jezusa zawartą w  Mt 25, 34-40; 

- wskazuje możliwości własnego zaangażowania się w pomoc misjom. 

Postawy: wrażliwość na potrzeby innych, chrześcijańska odpowiedzialność  

Metody pracy na lekcji: pogadanka, projekcja, analiza filmu, krzyżówka, uzupełnianie 

formularzy, wywiad, giełda pomysłów 

Środki dydaktyczne: film „Misyjna hagada – tryptyk kreatywny. Cz. 2”, ew. piosenki; 

grafiki z załącznika, formularze do rozdania;  

 

PRZEBIEG LEKCJI 

Modlitwa: Śpiew: „Jednego mamy Ojca i jedną Matkę” lub „Akt nadziei” 

Piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=v4Aq_oH-KB4 lub śpiewnik misyjny „Chwalcie 

Pana wszystkie narody” https://missio.pl/ksiazki/416-spiewnik-z-3-plytami-cd-

chwalcie-pana.html  

Wprowadzenie: 

Pogadanka nt. marzeń - w młodszych klasach można rozpocząć ją od jednej z 

piosenek: 

Roszpunka „Marzenie mam”  (może być od 2 min. 55 sek.): 

https://www.youtube.com/watch?v=eV3co3ElW_M 

lub utwór: „Marzenia jak motyle”  

https://www.youtube.com/watch?v=v4Aq_oH-KB4
https://missio.pl/ksiazki/416-spiewnik-z-3-plytami-cd-chwalcie-pana.html
https://missio.pl/ksiazki/416-spiewnik-z-3-plytami-cd-chwalcie-pana.html
https://www.youtube.com/watch?v=eV3co3ElW_M


https://www.youtube.com/watch?v=8CodN4ZcXSo  

 

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

marzeń, a zadaniem uczniów jest wybrać to, które jest najbliższe ich przekonaniom 

(np. przez podniesienie ręki po odczytaniu danego aforyzmu). Po każdym odczytanym 

aforyzmie wybrana osoba uzasadnia, dlaczego wybrała właśnie ten tekst. Np.: 

Nic tak nie tworzy przyszłości jak marzenia (Victor Hugo) 

Tak kochamy marzenia, że boimy się je realizować (Albert Camus) 

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem – i tak – wiecznie – aż do końca (Joseph 

Conrad) 

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

Indiach i dowiedzą się, jak mogą pomóc w ich spełnieniu i dlaczego powinny to zrobić 

(w miarę możliwości można wskazać Indie na mapie lub globusie, zapytać uczniów o 

to, gdzie się znajdują lub wyświetlić grafikę z załącznika z trasą z Polski do Indii). 

 

Rozwinięcie: 

W klasach starszych lub sprawniej pracujących można zacząć od sprawdzenia wiedzy 

uczniów nt. Indii – zachęty do swobodnych wypowiedzi nt. tego kraju. 

 

Przed wyświetleniem filmu warto polecić uczniom zwrócenie uwagi na istotne kwestie 

lub znaleźć odpowiedzi na pytania: o czym marzą bohaterki filmu? Jakie problemy 

mają dzieci i młodzież w Indiach? Czym zajmuje się wiele dzieci w Indiach? Jak 

nazywają się pieniądze indyjskie? Co robią dzieci w wolnym czasie? Jak nazywał się 

misjonarz pallotyn, który założył Ośrodek Jeevodaya? Kto obecnie kontynuuje dzieło 

o. Wiśniewskiego? Ile gatunków motyli można spotkać w Indiach?  

Projekcja filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Il3mWPdayMM 

Po analizie filmu młodsi uczniowie otrzymują formularze z załącznika do wypełnienia 

– puste pola z motylami. W każdym polu wpisują jedno z marzeń dzieci w Indiach. 

Alternatywnie mogą rozwiązać krzyżówkę.  

Starsi uczniowie podzieleni na 5 grup mają za zadanie ułożenie wywiadu z jedną z 

bohaterek filmu. Informacje z filmu mogą wzbogacić o własną wiedzę: 

Grupa 1 – Kenya 

Grupa 2 -  Manasa 

Grupa 3 – Sagari Matha 

Grupa 4 – Jessica 

Grupa 5 – Lidya 

https://www.youtube.com/watch?v=8CodN4ZcXSo
https://www.youtube.com/watch?v=Il3mWPdayMM


Jeśli szkoła przewiduje korzystanie z telefonów w celach edukacyjnych, można 

wręczyć każdej grupie kod QR do filmu (w załączniku). 

 

Katecheta podsumowuje wykonaną przez uczniów pracę. Adekwatnie do wieku 

uczniów zwraca uwagę na to, że nasze marzenia nie zawsze są możliwe do 

zrealizowania bez pomocy innych osób. Podobnie i w realizacji marzeń dzieciom i 

młodzieży z Indii potrzebna jest pomoc – i my możemy i tę pomoc nieść. 

Lektura Biblii – ukazanie, że pomoc potrzebującym w spełnianiu ich marzeń i potrzeb 

to nasz obowiązek i zadanie, które nam daje Jezus: 

 

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane 

wam od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 

nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 

przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię 

chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili. (Mt 25, 34-40) 

Dzieciom młodszym można opowiedzieć powyższy fragment z odczytaniem wersetu 

40, poprzedzając komentarzem, iż marzeniem Pana Jezusa jest, by wszyscy ludzie 

trafili kiedyś do nieba, a nawet żeby już żyło się nam „jak w niebie”, a tak się stanie, 

gdy będziemy robić to, czego nas uczy Pan Jezus. W pracy z uczniami starszymi 

również warto skomentować ten fragment, zwracając na jego zobowiązujący charakter 

względem osób ochrzczonych. Podobnie jak zobowiązaniem chrześcijan jest 

zaangażowanie na rzecz misji. Jeśli więc jednym z naszych marzeń jest trafić kiedyś 

do nieba, to nie możemy być obojętni na innych i ich problemy. 

Podsumowanie: 

Katecheta stwierdza, że istnieje powiedzenie „Wczorajsze marzenia to dzisiejsza 

rzeczywistość” (można wyświetlić grafikę z załącznika). Podobnie dzisiejsze marzenia 

dzieci  i młodzieży z Indii mogą być jutrzejszą rzeczywistością – o ile zechcemy im 

pomóc w spełnianiu marzenia.  

Giełda pomysłów – w jaki sposób można pomóc dzieciom i młodzieży w Indiach, by 

ich marzenia doczekały się spełnienia? (Katecheta w razie potrzeby uzupełnia pomysły 

uczniów, uświadamiając im możliwość zaangażowania w ramach Papieskich Dzieł 



Misyjnych, wolontariatu misyjnego, wspierania akcji misyjnych (misjonarz na Wielki 

Post, AdoMis, „Wyślij Pączka do Afryki”) czy zgromadzeń misyjnych i fundacji itp. 

Warto zwrócić uwagę uczniów na Fundację Salvatti, która zrealizowała wyświetlony 

film). Uczniowie zapisują te pomysły w zeszytach. 

Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty „Otwórz nasze oczy” – do wyświetlenia i 

odmówienia wspólnie lub odczytania przez katechetę bądź wybranego ucznia: 

Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali. 

Panie, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych, zmarzniętych, 

przerażonych i zgnębionych. Panie, otwórz nasze serca, abyśmy potrafili kochać 

siebie tak jak Ty nas kochasz. 

O Boże, daj nam, proszę, dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy: serce 

przepełnione miłością do Chrystusa. Amen. 

Praca domowa: 

Katecheta zdaje uczniom wybraną propozycję (druga propozycja może być dla 

chętnych): 

 Klasy 1-3 – 1. pokolorować motyle z załącznika (źródło: 

https://www.reallifeathome.com/butterfly-coloring-page/ ) i wręczyć komuś z 

bliskich z zachętą do modlitwy za misje; 2. Rozwiązać rebus z załącznika. 

 Starsze klasy szkoły podstawowej – 1. oszukać w internecie i wypisać w 

zeszycie innych misjonarzy, którzy pracowali lub pracują w Indiach; 2. Wybrać 

jeden z podanych na lekcji pomysłów pomocy rówieśnikom z Indii i opisać go. 

 Liceum – 1. praca pisemna nt. „Marzenia jak motyle” - opis marzeń dzieci i 

młodzieży w Indiach na tle ich codziennych problemów (można ogłosić 

konkurs na te prace – np. w porozumieniu z polonistą lub parafią).  

Autor: Aneta Rayzacher-Majewska 
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https://www.reallifeathome.com/butterfly-coloring-page/


Załączniki 

 

 

 

 



 

1. Wykonywany często w wolnym czasie przez dzieci w Indiach 

2. Imię polskiej lekarki pracującej w Indiach w ośrodku Jeevodaya 

3. Imię o. Wiśniewskiego – pallotyna, założyciela ośrodka Jeevodaya 

4. Pieniądze używane w Indiach 

5. W Indiach jest ich około 1200 gatunków  

 

Misyjna Hagada – Indie: 

 

 

 



 

 



 

 


