
Dotota Guzikowska  Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie 
 

Scenariusz lekcji religii dla klasy V 
 

Temat:  Maryja – wzór do naśladowania 
 
Cel ogólny:  Ukazanie Maryi, która biorąc czynny udział w dziele  
                     zbawczym, pokazuje jak żyć, by osiągnąć życie wieczne. 
 
Cela operacyjne: Uczeń: 

- potrafi przedstawić za pomocą dramy scenę z życia Maryi i Jezusa, 
- właściwie interpretuje fragment z Pisma św., 
- nazywa cechy charakteru Maryi, 
- wskazuje, jak w życiu codziennym naśladować Maryję, 
- dokonuje wyboru, 
- wykazuje się znajomością wiedzy, 
- współpracuje w grupie.  

Formy organizacyjne: praca zbiorowa, praca w grupach. 
Metody:  zajęć praktycznych, heurystyczna. 
Materiały i  środki dydaktyczne:  Pismo św., krzyżówka, niedokończone  
                                                      zdania. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów Cele operacyjne 
CZĘŚĆ WSTĘPNA 

2 min. 

Przywitanie. 
Poleca, aby w grupach rozwiązać 
krzyżówkę. 
 

- rozwiązują krzyżówkę, (hasło -
„NIEBO”; załącznik nr 1) 

 

- wykazują się 
znajomością wiedzy, 

 

3 min. 

Zaprasza do modlitwy: 
Będziemy dzisiaj zastanawiać się, jak 
osiągnąć niebo, a wcześniej być dobrym 
człowiekiem mając na uwadze postać 
Matki Bożej. Zatem poprośmy Ducha 
Świętego, aby nam pomógł w tym 
zamierzeniu (Duchu Święty, który...). 

- wspólna modlitwa, 
 

 

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 

10 min. 

Wprowadza do zadania: 
Poszczególne grupy otrzymały fragmenty 
z Pisma św. i na ich podstawie mieliście 
przygotować scenki. Za chwilę odbędzie 
się prezentacja. Zadaniem grup jest 
wskazanie, poprzez zapis na kartce, do 
jakiego wydarzenia z życia Maryi i Jezusa 
nawiązuje scenka. 
Podsumowanie: Maryja była obecna we 
wszystkich ważnych dla Chrystusa 
momentach Jego życia i działalności. 

Scenki pantomimiczne. 
I grupa prezentuje Łk. 1,26-33 i 38, 
II grupa – Łk. 1,39-40 i 56, 
III grupa – Łk 2, 41-49 
IV grupa – J 2,1-5. 

- rozwija umiejętności 
teatralne, 

- rozpoznaje wydarzenia 
biblijne, 

 



10 min. 

Proszę, abyście teraz wypisali cechy 
Matki Bożej, na które zwróciliście uwagę 
w scenkach (każda cecha na osobnej 
kartce). 
Prosi o ułożenie SŁONECZKA 
 
Podsumowanie: Takimi właśnie cechami 
odznaczała się Maryja. Jak została 
nagrodzona za swoje życie? 

- wypisują cechy Matki Bożej, 
 

- przedstawiciele grup układają 
SŁONECZKO, pozostali uczniowie 
obserwują, 

- oczekiwana odpowiedź – Została 
wzięta do nieba i ukoronowana na 
Królową Nieba i Ziemi 

- nazywa cechy 
charakteru, 

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA 

10 min. 

Jak my możemy naśladować Maryję, aby 
osiągnąć niebo? (Przydziela każdej grupie 
1-2 cechy Matki Bożej i prosi o podanie 
trzech konkretnych sytuacji z życia 
codziennego poprzez udzielenie 
odpowiadzi na pytanie: Kiedy i jak 
można naśladować cechę Matki Bożej?) 
Prosi o prezentację. 
Podsumowanie: Jeżeli tylko będziemy 
chcieli, to możemy naśladując Matkę 
Bożą, osiągnąć szczęście wieczne, czyli 
niebo. Poprośmy teraz Maryję, aby nam 
pomogła w realizowaniu naszych 
zamierzeń – modlitwa „Pod Twoją 
obronę...” 
Zapis do zeszytu. 
Temat: Maryja – wzór do naśladowania 
 
W tym tygodniu będę naśladował Maryję 

- kończą zdanie: Mogę naśladować 
........ 

      Matki Bożej poprzez ......................... 
       ............................................... 
(załącznik nr 2) 
 
 
- prezentują, 
 
 
 
 
- wspólna modlitwa, 

 
- zapisują do zeszytu 

      
 
 
 

- wskazuje konkretne 
działania z życia 
codziennego, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokonuje wyboru. 



w jej ................. poprzez ........................... 
 
Aneks: Za każde dobrze wykonane 
zadanie grupa otrzymuje punkt. Zebrane 4 
pkt. są nagradzane oceną bardzo dobrą. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Załącznik nr 1 

1. Dobra Nowina 
2. Msza święta 
3. Jeden z ewangelistów 
4. Sakrament dojrzałości 

chrześcijańskiej 
5. Mówił w imieniu Boga 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 
Mogę naśladować .................................. Matki Bożej poprzez ....................  
................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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