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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 

 

I. Informacje ogólne 

 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego 

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa - nauczanie początkowe 

Osoba prowadząca: Elżbieta Luks 

Czas zakładany/rzeczywisty: 60 minut 

Data przeprowadzenia zajęć: 5.06.2014 

Miejsce przeprowadzenia zajęć: Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum, ul. 

Wilcza, Warszawa 

 

 

II. Cele zajęć 

 

Cel ogólny zajęć: zapoznanie dzieci z treściami związanymi ze świętem Zesłania 

Ducha Świętego 

Cele szczegółowe: 

 zapoznanie z biblijnym opisem Zesłania Ducha Świętego oraz Jego 

symbolami 

 przedstawienie Ducha Świętego jako pomocy dla chrześcijan 

 zapoznanie z darami Ducha Świętego 
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III. Metody i techniki pracy 

 

Zadania do wykonania - metoda aktywizująca: 

 czytanie 

 dialog 

 praca plastyczna 

 zabawy ruchowe 

 nauka śpiewu 

 

 

IV. Materiały i narzędzia 

 

 stół 

 sznurek 

 Pismo Święte dla dzieci 

 świeca 

 zapałki bądź zapalniczka 

 kontury płomyków 

 kredki 

 taśma klejąca 

 nitka 

 tekst piosenki „Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, ewentualnie instrument i 

nuty do niej 
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V. Przebieg zajęć 

 

1.  Wprowadzenie - Dzieci otrzymują kilka zadań do wykonania, które są dla nich 

za trudne, ale które mogłyby wykonać z czyjąś pomocą 

 a. podniesienie stołu, 

 b. odmówienie "Wierzę w Boga", 

 c. przejście po rozciągniętym sznurku. 

Rozmowa o rzeczach, do wykonania których potrzebujemy pomocy. Rozmowa o 

zadaniach, które Pan Jezus dał Apostołom i wszystkim chrześcijanom. Odkrycie, że 

potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. 

 

2. Lektura: Opis Zesłania Ducha Świętego z Biblii dla dzieci. Zwrócenie uwagi na 

widzialne znaki obecności Ducha Świętego oraz na skutki Jego działania (odwaga 

Apostołów, mówienie różnymi językami, później nawrócenia, uzdrowienia 

słuchających). 

 

3. Praca plastyczna 

Zapalenie świecy, obserwacji i opis płomyka. Kolorowanie płomyków zgodnie z 

obserwacją, przyklejenie ich do nitki. 

 

4. Zabawy ruchowe 

Dmuchanie na płomyki trzymane za nitkę, obserwacja ich ruchu, skojarzenie z 

wiatrem jako innym symbolem Ducha Świętego. 

 

5. Nauka piosenki “Przyjdź Duchu Święty ja pragnę”. 
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VI. Praca poza zajęciami 

 

codzienna modlitwa do Ducha Świętego 

 

 

VII. Uwagi prowadzącego o przebiegu zajęć 

 

brak 

 

 

VII. Źródła: 

 

Pismo Święte dla dzieci 


