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Konspekt katechezy 

„Nieść radość smutnym (opracowane na podstawie czuwania ŚDM na Brzegach)” 

I. Założenia edukacyjne  

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

- rozróżnienie między radością i smutkiem, wskazanie na pozytywy i negatywy przeżywania 

rzeczywistości 

- ukazanie wszystkich przeciwności, jako daru Boga do bycia lepszym człowiekiem 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 Wiedza 
Uczeń po katechezie:  

- definiuje pojęcia: szczęcie, smutek, nałóg 

- zna konsekwencje swoich wyborów 

- ma świadomość, że to on ma wpływ na swoje życie i z Bogiem może być prawdziwie 

szczęśliwy 

 

Umiejętności  
Uczeń po katechezie:  

- opisuje swoje sytuacje życiowe, które miały wpływ na jego emocje 

- potrafi odkryć szczęście w każdej sytuacji i wie jakie są konsekwencje życia w monotonii 

 

Postawy 
Uczeń po katechezie:  

- szuka sposobów kontaktu z Bogiem poprzez oddanie Mu swoich uczuć i sytuacji dnia 

codziennego  

- rozwija swoją wiedzę o tym co daje mu szczęście  

- zna konsekwencje stosowania używek 

 

3. Korelacja z edukacją szkolną  
- z językiem polskim, rozwijanie słownictwa 

- z historią, poznawanie historii czasów Starego i Nowego Testamentu 

 

 

 Metody  

-burza mózgów 

-wykłada 

-rozmowa kierowana 

-dyskusja 

-praca w grupach 

 



5. Środki dydaktyczne  
prezentacja, filmik, tablica, ekran, rzutnik, Pismo Święte, głośniki 

 

II. Przebieg katechezy  

 

TREŚĆ  
 

METODY  
 

CZAS  

1. Czynności organizacyjne:  Sprawdzenie listy obecności 2 min 

2. Modlitwa 

wprowadzająca:  

Prowadzi uczeń, pokazanie slajdu 1, jako 

rozpoczęcie katechezy 

1 min 

4. Sytuacja życiowa 

(egzystencjalna):  

Slajd 2, wprowadzenie do katechezy, dyskusja. 

Slajd 3, pytania wprowadzające w temat. 

Slajd 4, definicja smutku oraz tego jak nieść 

radość smutnym  

5 min 

5. Przepowiadanie:  Slajd 5, wprowadzenie w świadectwo 

Slajd 6, filmik ze świadectwem 

Slajd 7, zadanie w formie pracy w grupach 

22 min 

6. Zastosowanie życiowe:  Slajd 8, tekst Pisma Świętego pasujący do 

świadectwa 

Slajd 9, pytania kierowane do uczniów 

nawiązujące do Ewangelii 

7 min 

7. Podsumowanie treści:  Slajd 10 podsumowanie katechezy 2 min 

8. Notatka:  Slajd 11 przepisanie motta, które może być 

drogowskazem na życie  

2 min 

9. Zadanie domowe:  Slajd 11, trzy zadania domowe 2 min 

10. Modlitwa na 

zakończenie 

Slajd 12, modlitwa na zakończeni ŚDM. 2 min 

 


