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KONSPEKT KATECHEZY
Temat: Być świadomym świętości Boga.

Cel ogólny:

1.Nauczyć o świętości Boga

● na podstawie: Mt5,48; KKK2013; katechizm ucznia s.91; dokumenty soborowe; ukazanie uczniom,
że Święty Bóg zaprasza nas wszystkich do świętości.
Cele operacyjne:
●uczeń powinien rozumieć pojęcie: świętość;
●uczeń potrafi określić Świętość Boga
●uczeń potrafi określić czym jest świętość chrześcijańska
●uczeń powinien wiedzieć co nas oddziela od Świętego Boga
●uczeń powinien umieć wyjaśnić, co to jest grzech oraz rozróżniać grzechy;
●uczeń powinien być świadomym swego powołania do świętości.
Cel wychowawczy:
● wychowujemy do postawy dążenia do świętości
● kształtujemy postawę podjęcia pracy nad sobą jako drogi do świętości,
● uwrażliwiamy na pomocne środki i relacje: na modlitwę, wieczorny rachunek sumienia, na pomoc
spowiednika, kierownika duchowego, częstą Komunię Świętą, Eucharystię.
Metody dydaktyczne:
▲ poszukująco- podająca
▲ analizy biblijnej
▲ problemowa
▲ praca w grupach,
▲ słoneczko – burza mózgów
▲ scenka
▲ wykład,
▲ rozmowa,
▲podsumowująca katechezę - artykuł
▲ zapis w zeszycie- notatka
Środki dydaktyczne:
◄ Pismo Św.
◄ KKK
◄ Sobór Watykański II- konstytucje, dekrety, deklaracje,
◄ katechizm ucznia,
◄ zaproszenie dla każdego ucznia,
◄ koperty z pytaniami- dla pracy w grupach,
◄ papier szary, taśma, klej, karteczki,
◄ prezent pięknie zapakowany- 7 grzechów głównych,
◄ magnetofon- muzyka refleksyjna
Zadanie domowe
Wypisz i naucz się grzechy wołające o pomstę do nieba, grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
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TREŚĆ

METODY
PRACY

POMOCE
DYDAKTYCZNE

Przebieg katechezy:

1.WPROWADZENIE
A. Modlitwa
B. Sprawdzenie obecności
C. Odpytanie: Co to jest niebo?
D. Podanie tematu: Być świadomym świętości Boga.

zapis tematu na
tablicy

Z czym nam się kojarzy, jak można określić?
● grzech
● Świętość Boga!
● świętość chrześcijańska

burza mózgów
z podziałem na 3
grupy
czas 5min.
scenka
2. CZĘŚĆ ZASADNICZA: ORĘDZIE,
rozdanie
ROZWINIĘCIE
zaadresowanych
w kopertach
Każdy człowiek otrzymuje od Pana Boga zaproszenie do
świętości. Otrzymujemy je na chrzcie Św. Dzisiaj jeszcze raz „ Zaproszeń do
świętości.”
Bóg zaprasza nas, mnie i ciebie do świętości.

Podział na grupy:
Dowiemy się
I. gr.
A. Co Pismo Św. mówi o wezwaniu do świętości?
/1.Mamy być doskonali, jak doskonały jest Bóg/

B. Co mówi KKK 2013 na temat wezwania do świętości?
/2. Wszyscy chrześcijanie różnego stanu i zawodu są
powołani do świętości.../

pisemne
sprawdzenie
wiadomości

3 kartki papieru,
karteczki
naklejamy na
papier
scenka
listonosz,
zaproszeniakoperty
wspólne
odczytanie tekstu

praca w
5grupach=15min

Mt5,48
metoda analizy
biblijnej,
poszukująco –
podająca,
praca zespołowa
nad problemem

C. Nauka Soboru Watykańskiego II
LUMEN GENTIUM40-w Sobór Watykański II
/zachowując doskonale przykazanie miłości Boga i bliźniego/

rozdanie kopert z
poleceniami
i pomocy
dydaktycznych
Biblia

KKK

Dokumenty
soborowe

Już pierwsi chrześcijanie odczuwali rozdarcie między
wezwaniem do świętości, pragnieniem Boga, a skłonnością
do grzechu.
Co nam przeszkadza w dążeniu do świętości – do Boga?
Dlaczego człowiek jest wewnętrznie rozdarty?/ grzech, zło/
II. gr.
Co Pismo św. mówi na temat grzechu?
Rz 7,18-25

/Św. Paweł mówi o walce jaka toczy się w człowieku.
Widzimy dobro, wybieramy zło? Dlaczego?
Jesteśmy kuszeni do grzechu przez szatana, pożądliwość,
świat. Oferują nam grzech w pięknym opakowaniu, grzech
jawi się nam jako przyjemność. Popatrzcie jakie piękne
opakowanie a w nim ...

Rz 7,18-25
metoda analizy
biblijnej

Biblia

metoda –
dialogowa
scenka

torebka kolorowa7 grzechów
głównych -kartki
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III. gr.
Co katechizm szkolny mówi na temat grzechu?
jakie rozróżniamy grzechy?
/ grzech....
IV. gr.
Co czyni w duszy grzech śmiertelny?
/....

V. gr.
Co czyni w duszy grzech powszedni?

analiza tekstu
s.92

analiza tekstu
s.93
KKK1857,
1859

katechizm ucznia

katechizm ucznia

KKK

analiza tekstu
s.93

katechizm ucznia

KKK1862,1863

KKK

/....

3. POGŁĘBIENIE
POWTÓRZENIE - UTRWALENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kto i kogo zaprasza do świętości?
Co nam utrudnia dążenie do świętości?
Jakie rozróżniamy grzechy?
Jakie elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby
popełnić grzech śmiertelny?
Wymień skutki grzechu powszedniego.
Wymień skutki grzechu ciężkiego.

Notatka jest tworzona przez grupy w trakcie pracy
Zadanie domowe
Wypisz i naucz się:
GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

4. AKTUALIZACJA-ODPOWIEDŹ
Czy wobec grzechu jesteśmy bezsilni i pozostaje nam piekło?
/ ratunek jest w Jezusie Chrystusie, który czeka na nas w
sakramencie pojednania.
Dzisiaj przypada I piątek m. zachęcam do pojednania z
Bogiem.
W walce z grzechem pomoc nam może: praca nad sobą,
modlitwa, rachunek sumienia, spowiednik.

5. ZAKOŃCZENIE

kartki z tekstem
psalmu

modlitwa –Psalm51,1-6
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