
Cele lekcji – wymagania ogólne
 ♦ ukazanie złożoności i trudności prawd wiary katolickiej;
 ♦ pogłębienie rozumienia treści Credo i Składu apostolskiego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:

 ♦ na podstawie wiedzy osobistej podaje treść Składu apostolskiego;
 ♦ w tekstach Credo i Składu apostolskiego wyszukuje podobieństwa i różnice;
 ♦ po lekcji podaje formuły wyznania wiary i wyjaśnia genezę ich powstania.

Wartości
 ♦ docenienie ważności prawd wiary zawartych w obu wyznaniach.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – pogadanka. Każdy człowiek czymś się wyróżnia, posiada coś, co pozwala 
go zidentyfikować. Zawody, zespoły, społeczeństwa i narody mają jakieś znaki roz-
poznawcze. Nauczyciel prosi uczniów o podanie tych znaków (flaga, hymn, wzrost, 
strój, wiara itd.), a następnie zadaje pytanie, jakie są znaki rozpoznawcze chrześcijan.

Podsumowanie: takimi znakami są: modlitwy, wyznanie wiary i znak krzyża. 
Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.

rozwinięcie tematu
Metoda – praca z podręcznikiem. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie w pod-
ręczniku na s. 172 informacji dotyczących Credo i Składu apostolskiego. Następnie 
zadaje pytania:

1. Co zawiera Skład apostolski?
2. Ile artykułów można wyróżnić w tekście?
3. Dlaczego powstał tekst Credo?
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Podsumowanie: Skład apostolski zawiera streszczenie wiary apostołów. Credo 

powstało dla pełniejszego wyjaśnienia prawd wiary, których interpretacja przy-
nosiła szczególne trudności.

Metoda – tekst do uzupełnienia. Nauczyciel wręcza każdemu uczniowi tekst 
Składu apostolskiego (załącznik 1) i prosi o wpisanie brakujących słów. 

Podsumowanie: odczytanie na głos całego teksu Składu apostolskiego. 
Następnie nauczyciel prosi, żeby uczniowie wyodrębnili 12 artykułów wiary 

i zaznaczyli je na swoich tekstach Składu apostolskiego. 
Podsumowanie: nauczyciel może przygotować slajd z wyodrębnionymi arty-

kułami wiary, aby uczniowie na tej podstawie sprawdzili poprawność wykonania 
zadania.

Metoda – prezentacja multimedialna. Nauczyciel wyświetla na slajdzie tekst 
Credo i prosi uczniów, żeby określili różnicę między tekstem Credo a Składem 
apostolskim. 

Podsumowanie: różnice dotyczą dodatkowych treści na temat Ojca, Syna, 
Ducha Świętego i dodatkowych przymiotów Kościoła.

Zakończenie
Wyznanie wiary to zwięzły zarys podstawowych prawd wiary. Do najpopular-
niejszych i obecnie używanych w Kościele wyznań wiary należą Skład apostolski 
i Credo.

Notatka
Wklejenie do zeszytu karty pracy.

Korelacja z edukacją szkolną
 ♦ język polski – praca z tekstem;
 ♦ historia – czas powstania symboli wiary.
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