
TĘSKNOTA MA SMAK CZEKOLADY 

Scenariusz lekcji religii na podstawie projektu 

„Misyjna hagada - tryptyk kreatywny. Wybrzeże Kości Słoniowej.” 

 

 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 

– uświadomienie warunków życia w kraju misyjnym 

– wzbudzenie chęci konkretnej pomocy krajom misyjnym 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń: 

– charakteryzuje warunki życia dzieci na Wybrzeżu Kości Słoniowej 

- uzasadnia potrzebę pomocy mieszkańcom Wybrzeża Kości Słoniowej 

- wymienia konkretne możliwości pomocy krajom misyjnym 

- podaje treść samodzielnie ułożonej modlitwy za misje 

Postawy: dostrzeganie potrzeby pomocy ludziom w potrzebie i chęć jej niesienia 

Metody pracy na lekcji: zgadywanka, pogadanka, analiza tekstu 

Środki dydaktyczne: film, prezentacja, tabliczki czekolady 

 

PRZEBIEG LEKCJI 

Modlitwa: Ojcze nasz 

Wprowadzenie: 

Zaprezentowanie uczniom tabliczek czekolady: mlecznej, gorzkiej (60% kakao) 

i bardzo gorzkiej (80-90% kakao)- chodzi o zróżnicowanie, żeby dzieci w czasie lekcji 

mogły porównać smaki 

KILKA PYTAŃ WSTĘPNYCH: 

- kto lubi czekoladę? 

- z czego robi się czekoladę? (głównym składnikiem jest kakao) 

- skąd bierze się kakao? (z ziaren kakaowca) 

* ciekawostka: proces wytwarzania czekolady znany jest od ok. 200 lat 

- gdzie rosną kakaowce? Czy rosną w Polsce? (nie, w Ameryce Południowej i Afryce; 

rosną m.in. w kraju, którego nazwę odgadniemy) 



KOŁO FORTUNY 

Uczniowie kolejno proponują literki odgadując hasło z kategorii: Kraj 

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(odpowiedź to Wybrzeże Kości Słoniowej) 

* uczeń za każdą trafioną literkę może dostawać kostkę czekolady;) 

- kto wie gdzie leży ten kraj? (pozwolić odszukać na jakiejś wizualizacji np. na globusie, 

mapie)  

- skoro rosną tam kakaowce, to pewnie tamtejsze dzieci mają dużo czekolady, jak 

sądzicie? 

Rozwinięcie: 

PROJEKCJA FILMU 

https://www.youtube.com/watch?v=NvaXe_XpnPE&list=WL&index=5&t=381s 

ANALIZA FILMU: 

* w filmie występuje przymiotnik „iworyjski”, bo mieszkaniec Wybrzeża Kości 

Słoniowej to Iworyjczyk od francuskiej nazwy tego kraju 

- dlaczego dzieci na Wybrzeżu Kości Słoniowej nie mają czekolady, mimo że rosną tam 

kakaowce? („”czekoladowe złoto” niemal w całości eksportowane jest do Europy 

i Ameryki, wraca jako słodycze dostępne dla nielicznych krezusów”- cytat z filmu) 

- co można zrobić, żeby iworyjskie dzieci miały czekoladę i inne dobra? 

Jako pomoc w odpowiedzi na powyższe pytania starsi uczniowie otrzymują do 

odczytania fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych YOUCAT pkt. 

448: 

„Bóg powierzył nam bogatą ziemię, która byłaby w stanie zaoferować wystarczającą 

ilość miejsca i pokarmu dla każdego. Jednak istnieją regiony, gdzie wielu ludzi nie ma 

nawet tego co najpotrzebniejsze, by móc żyć. Podział świata ma swoje bardzo złożone, 

historyczne przyczyny, ale można to zmienić. Kraje bogate mają moralny obowiązek 

pomóc wyjść krajom zacofanym z ubóstwa poprzez wspieranie ich rozwoju i stworzenie 

sprawiedliwych stosunków ekonomicznych i handlowych.” 

„Na naszym świecie 1,4 miliarda ludzi musi przeżyć za mniej niż 1 euro dziennie. 

Cierpią z powodu braku żywności, wody pitnej, najczęściej nie mają dostępu 

do edukacji i opieki medycznej. Szacuje się, że codziennie więcej niż 25000 ludzi umiera 

z niedożywienia. Wielu z nich to dzieci.” 

Młodsi uczniowie otrzymują odpowiedź na powyższe pytania od nauczyciela (w kilku 

zdaniach) na podstawie powyższego tekstu. 

https://www.youtube.com/watch?v=NvaXe_XpnPE&list=WL&index=5&t=381s


Starszym uczniom zostaje wyświetlona prezentacja o „sprawiedliwym handlu”. Przed 

projekcją nauczyciel wprowadza uczniów w jej temat informując, że aby przeciwdziałać 

wykorzystywaniu biednych krajów przez bogate powstał pomysł „sprawiedliwego 

handlu”. Na sklepowych półkach możemy spotkać coraz więcej produktów różnych 

marek z różnymi oznaczeniami, ale które łączy ta idea. Poniższa prezentacja ją 

przybliża: 

https://www.youtube.com/watch?v=i1_uEKH-ZBc 

Po projekcji nauczyciel podkreśla, że biedne dzieci z odległych krajów mają takie same 

marzenia, pasje i potrzeby jak dzieci z Polski, ale zupełnie inne możliwości ich 

realizacji, dlatego zwracając uwagę na to co kupujemy, możemy im pomagać. 

Młodszych uczniów nauczyciel zamiast prezentacji pyta jaka wielka budowla, jaki 

wielki kościół był pokazany w filmie i co jest w nim charakterystycznego? (bazylika 

Matki Bożej pokoju w Yamasukro; stworzona na wzór bazyliki św. Piotra w Watykanie; 

Yamasukro to stolica Wybrzeża Kości Słoniowej). 

Dalej nauczyciel pyta młodszych uczniów jakie piękne miejsca już w życiu widziały, a 

jakie chciałyby jeszcze zobaczyć i po odpowiedziach, w kilku zdaniach uświadamia im, 

że biedne dzieci z odległych krajów mają takie same marzenia, pasje i potrzeby jak 

dzieci z Polski, ale zupełnie inne możliwości ich realizacji. 

KONTYNUACJA ANALIZY FILMU O WYBRZEŻU KOŚCI SŁONIOWEJ: 

- kto w filmie pomaga dzieciom? (dyrektor szpitala) 

- co robi? (zamiast w słodycze inwestuje w szkołę) 

- dlaczego dyrektor szpitala inwestuje akurat w szkołę? (bo wykształcenie to bogactwo, 

którego nikt nie odbierze; „ubóstwo pęta stopy… zdobywana wiedza powoli je 

rozluźnia… pozwala biec w stronę pragnień”- cytat z filmu) 

- co robią Iworyjczycy, żeby radzić sobie z biedą i zarabiać pieniądze? (mała Adel z 

bratem sprzedają kokosy, bo chłopiec potrafi wycinać otwór na wodę kokosową; pani 

Brahima sprzedaje kolorowe rzeźby zwierząt, żeby zarobić na byt dla chorej matki 

i dzieci, bo mąż zginął) 

PRACA W GRUPACH: 

Nauczyciel wprowadza do zadania przypominając słowa z filmu: „kakao odpływając do 

Europy zabiera ze sobą iworyjskie tęsknoty; potem wróci tu z czekoladą ze starego 

kontynentu i może… z nadzieją”.  

Uczniowie w grupach zastanawiają się jak mogą pomóc iworyjskim dzieciom? Jak dać 

im nadzieję? Co mogłyby dla nich zrobić? 

Podsumowanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=i1_uEKH-ZBc


Grupy prezentują swoje pomysły. Nauczyciel nagradza dzieci częstowaniem się 

czekoladą.  

Pomysły na pomoc do ewentualnego dodania przez nauczyciela: 

1. Modlitwa (np. jeden dzień w miesiącu i konkretna modlitwa; modlitwa może być 

ułożona przez ucznia). 

2. Mówienie o potrzebach misyjnych innym. 

3. (dla starszych) W miarę możliwości kupowanie produktów „sprawiedliwego handlu”. 

4. Dołączenie do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 

https://dzieciom-misji.missio.org.pl/ 

5. (dla starszych) Zaangażowanie się w wolontariat misyjny lub zainicjowanie akcji dla 

misji w grupie/wspólnocie, do której się należy (pomysłów na pomoc można szukać w 

konsultacji z np. Papieskimi Dziełami Misyjnymi czy Pallotyńskim Sekretariatem 

Misyjnym). 

6. Grupa uczniów może zaadoptować dziecko z kraju misyjnego: 

http://www.sekretariat-

misyjny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=39 

Modlitwa:  

Panie Jezu Chryste, który nas odkupiłeś, ogarnij prosimy miłosiernym wzrokiem biedne 

iworyjskie dzieci i dodawaj im sił do rozwoju. Wspomagaj wysiłki misjonarzy, darz ich 

zdrowiem i wiarą w sens poświęcenia i ofiary. A nas rozpalaj do angażowania się 

w pomoc misjom i potrzebującym, aby nadzieje iworyjskich dzieci mogły się spełnić. 

Amen. 

Praca domowa: 

Przynieść na następne spotkanie słodycze (w konsultacji z rodzicami ile kto może) dla 

dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej, aby można zrobić paczkę i wysłać (np. przez 

Pallotyński Sekretariat Misyjny). 

 

kl. Michał Elsner SAC 

Grupa misyjna WSD w Ołtarzewie 
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