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Poznajemy przymioty Kościoła

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● pogłębienie rozumienia istoty Kościoła;
 ● ukazanie przymiotów Kościoła i ich znaczenia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● wymienia przymioty Kościoła;
 ● tłumaczy znaczenie poszczególnych przymiotów Kościoła;
 ● wskazuje na pochodzenie poszczególnych przymiotów Kościoła;
 ● omawia, w jaki sposób może przyczynić się do wzrostu świętości Koś-

cioła.

Pojęcia i postaci

Bóg, Kościół, przymioty Kościoła.

Wartości

Kościół, wspólnota, świętość, wzrost i tworzenie Kościoła.

Metody i środki

słoneczko, praca z podręcznikiem, praca plastyczna, prezentacja multime-
dialna, drama.

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Wyznanie Wiary.
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Cele lekcji. Nauczyciel przedstawia cele lekcji w języku ucznia: będę potra-
fił wymienić przymioty Kościoła; będę znał ich znaczenie oraz będę wie-
dział, z czego wynikają; będę w stanie wskazać, jak mogę przyczynić się do 
wzrostu świętości Kościoła.

Metoda – słoneczko. Na tablicy zostaje zapisane hasło „Kościół”. Następ-
nie metodą słoneczka dopisywane są „promienie” – skojarzenia uczniów. 
W oparciu o nie nauczyciel przechodzi do pogadanki dotyczącej przymio-
tów Kościoła. Podkreśla, że zrozumienie przymiotów lepiej pomaga zrozu-
mieć, czym jest Kościół. Nauczyciel nawiązuje do treści lekcji dotyczących 
różnych wspólnot. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenia z pod-
ręcznika. Po skończonej pracy następuje sprawdzenie jej efektów. 

Metoda – praca plastyczna. Alternatywnie – zamiast pracy z podręczni-
kiem – uczniowie wykonują pracę plastyczną polegającą na przygotowaniu 
symbolu graficznego do każdego z przymiotów Kościoła, zgodnie z poniż-
szym wzorem.

Przymioty Kościoła

Jeden Święty

Powszechny Apostolski
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Metoda – prezentacja multimedialna. Przy użyciu prezentacji multimedialnej 
nauczyciel tłumaczy uczniom znaczenie poszczególnych przymiotów Kościoła. 
Uczniowie mają w tym czasie zapisać w zeszycie jak najwięcej informacji.

W prezentacji powinno znaleźć się wytłumaczenie przymiotów Kościoła. Naj-
łatwiej zrobić to poprzez ukazanie natury Kościoła, który swoją siłę czerpie 
z Boga. Prezentacja powinna zawierać mało tekstu, aby nie znudzić uczniów, 
za to dużo zdjęć. Darmowe grafiki można pobrać np. ze strony freepik.com.

Metoda – drama. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda z grup 
ma przygotować krótką scenkę, aby przedstawić jeden wybrany przymiot 
Kościoła (nauczyciel przyporządkowuje przymioty do grup).

Po występach uczniowie mają opowiedzieć na forum klasy, dlaczego zdecy-
dowali się na takie, a nie inne przedstawienia.

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje lekcję, pomocne mogą 
być pytania:

A. Co to oznacza, że Kościół jest jeden?
B. Dlaczego Kościół jest święty?
C. Co rozumiemy, mówiąc, że Kościół jest powszechny?
D. Dlaczego Kościół jest apostolski?
E. Z czego wynikają przymioty Kościoła?

Modlitwa na zakończenie 

Akt wiary.

Praca domowa

Z podręcznika.

Jeśli nauczyciel w trakcie lekcji nie wykorzystał alternatywnego pomysłu 
z pracą plastyczną, może zadać jako pracę domową wykonanie symboli gra-
ficznych do poszczególnych przymiotów Kościoła.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – analiza tekstu biblijnego;
 ● plastyka – tworzenie symbolu graficznego przymiotów Kościoła.
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