
Klasa VI
Temat: MszaŚwięta – posłanie w służbie.

Cel dydaktyczny: Przekazanie uczniom prawdy,że Mszaśw. jest
źródłem miłości i służby bliźniemu.

Cel wychowawczy: Wychowujemy do uczestnictwa we Mszyśw. i
wypełniania przykazania miłości

Cele operacyjne: uczeń po katechezie potrafi
- wskazać dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa;
- zdefiniować pojęcia Eucharystii;
- wskazać moment zakończenia Eucharystii;
- wskazać formę służby wobec Boga i ludzi.

Metody: 1. aktywizujące – słoneczko,
2. liturgiczne – celebracja w formie liturgii Słowa

Środki: karteczki samoprzylepne, duża plansza papieru, kartki z
wypisywanymi czynnościami dla ucznia, modlitwa wypisana na kartce dla ucznia.



MszaŚwięta – posłanie w służbie

Czynności Katechety Czynności ucznia
Realizacja

celów
operacyjnych

metody Formy
Środki

dydaktyczne
czas

1 Wprowadzenie –
Modlitwa do Ducha
Świętego.

2. Katecheta stawia
pytanie: Czym dla Ciebie
jest Eucharystia? Kiedy
dla Ciebie kończy się
Eucharystia?

3.Przygotowanie
celebracji
- podział klasy na grupy
- przydział pracy dla

każdej z grup

Uczniowie na
karteczkach wypisują
swoje odczucia
odnośnie Eucharystii
np.: „Pokarm duszy”,
„Chleb życia”,”
Ofiara”. Następnie te
karteczki przyklejają
do planszy w formie
słoneczka.

- uczniowie dzielą się
na grupy

- poszczególne grupy
przygotowują
otrzymane na
kartkach zadania

Zdefiniowanie
pojęcia
Eucharystii

Aktywi
-
zująca

lekcyjne
indywid.

Lekcyjna
grupowa

Karteczki
samoprzylepne,
duża plansza
papieru

Kartki z
wypisanymi
zadaniami

1’

10’

12’



4. Celebracja 1.Uroczyste zapalenie
świecy

2.Uroczyste czytanie
fragmentu Pisma
Świętego

Gr.I Czytanie
fragmentu Ewangelii
z podziałem na role
J 13, 1 – 15
Śpiew:
„To przykazanie”

Gr.II
Czytanie z podziałem
na role J 21, 15,
a następnie pozostałe
wezwania – Pytania
Jezusa i odpowiedzi
dzieci

Gr.III
Śpiew „Dzięki o
Panie”

Wskazanie
dnia
ustanowienia
Eucharystii i
Kapłaństwa

Wskazanie
formy służby
wobec Boga

Liturgi-
czne –
celebracja
w formie
liturgii
Słowa

Lekcyjna
zbiorowa

Świeca,
Pismośw.

15’



Na zakończenie celebracji
Katecheta mówi:
Nie sposób nam
zwieńczyć to wszystko
Panie, bez Twojej
pomocy. Zwracamy się do
Ciebie modlitwą „Ojcze
nasz...”.

Modlitwa wiernych
Odczytanie przez
kolejnych uczniów
wezwań modlitwy
wiernych.

Uczniowie mówią
razem „Ojcze nasz...”

Uczeń czyta:
Posyłasz nas Jezu w
każdej Mszyśw.
Idźmy więc i
wypełniajmy Twoje
polecenie.

Wskazanie
momentu
ukończenia
Eucharystii



5. Podsumowanie
K. Wróćmy do tego co
było. Powiedzcie jak
przeżyliście tę celebrację

6. Zapis do zeszytu:
Temat oraz dialog Pana
Jezusa z Piotrem

Swobodne
wypowiedzi uczniów.

5’

2’



Zadania dla poszczególnych grup
I grupa
Przeczytać wspólne po cichu Ewangelię J 13, 1 – 15
Przydzielić role i przygotować czytanie tekstów
Narrator – zielony
Jezus – czerwony
Piotr –żółty
Śpiew „To przykazanie”

II grupa
Przeczytać wolno J 21, 15
Jedna z osób jest Jezusem i zadaje pytanie.
Odpowiadają kolejno pozostałe osoby.

1. Jezus – Czy Ty Basiu mnie miłujesz?
Basia – Tak Panie, Ty wiesz,że Cię kocham.

2. Jezus – Aniu, jak Ty mnie miłujesz?
Ania – Miłuję Cię Panie i służę Ci.

3. Jezus – A ty Patryku, jak mnie miłujesz?
Patryk – Ja Panie, służę Ci.

4. Jezus – Jak mi służysz Agnieszko?



Agnieszka – Opiekuję się rodzeństwem.

5. Jezus – Jak mi służysz Adasiu?
Adam – Jestem ministrantem.

6. Jezus – Jak mi służysz Dorotko?
Dorota – Chętnie robię zakupy.

7. Jezus – Jak mi służysz Kamilu?
Kamil – Pomagam chorej Babci.

II grupa
Modlitwa Wiernych
Śpiew. Dzięki, Ci Panie, składamy dzięki.

Przeczytać bardzo wolno
I Proszę Cię Panie Jezu, pomóż mi w dobrej służbie rodzeństwu.

II Proszę Cię Panie Jezu, pomóc abym chętnie robiła zakupy.

III Proszę Cię Panie Jezu, obdarz siłą i chęcią pracy w służbie ołtarza jak największą rzeszę młodych ludzi.



IV Proszę Cię Panie Jezu o łaskę wrażliwości do niesienia pomocy potrzebującym.

Polecenia:
Zapaleniaświecy

Otworzyć Pismoświęte na J13,11 – 15 i położyć obok zapalonejświecy.

Na zakończenie celebracji po Ojcze nasz przeczytaj głośno i powoli: Posyłasz nas Jezu w czasie Mszy
świętej:
Do służby naszym bliźnim.
Idźmy więc i wypełnijmy twoje polecenie.

Opracowała: Krystyna Siekierska


