
Cele katechetyczne
 � wprowadzenie w  tajemnice roku liturgicznego, ukazanie obecności 

świętych w roku liturgicznym; dostarczenie motywacji do spotykania 
się z Panem Bogiem w liturgii roku kościelnego;

 � wychowanie do życia wspólnotowego, ukazanie relacji Kościoła piel-
grzymującego i wspólnoty zbawionych w niebie;

 � kształtowanie postawy świadectwa wiary; 
 � ukazanie wzorców osobowych świętych i błogosławionych Kościoła;
 � kształtowanie postawy ewangelicznej – bezinteresownej dobroci na 

wzór świętego Mikołaja, biskupa.

Treści
 � życie świętego Mikołaja, biskupa i legendy związane z jego postacią;
 � wpływ wiary na postępowanie i wybory moralne człowieka;
 � historyczne przykłady postaw moralnych;
 � ludzie uczący czynienia dobra w sposób bezinteresowny.

Wymagania
Uczeń:

 � zna postać świętego Mikołaja, biskupa i główne fakty z jego życia; 
 � wskazuje, że święty Mikołaj jest postacią historyczną;
 � rozumie i wyjaśnia, czym jest bezinteresowność, dobroć i miłość;
 � uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania;
 � opowiada kim jest święty;
 � wskazuje, w czym może naśladować postaci świętych;
 � wymienia świętych, którzy stali się wzorami służenia ludziom potrzebującym;
 � potrafi uzasadnić, dlaczego postać świętego Mikołaja, biskupa jest 

wzorem radości z obdarowywania; 
 � wymienia cechy świętego Mikołaja, biskupa, warte naśladowania.
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Postawy
Uczeń:

 � kształtuje w sobie pragnienie świętości;
 � kształtuje w sobie postawę bezinteresownej dobroci, obdarowywania; 
 � stara się pomagać innym i kierować się dobrem drugiego człowieka.

Korelacja z edukacją szkolną
 � edukacja polonistyczna – umiejętność aktywnego słuchania historii 

i zadawania do niej pytań; określanie cech ludzkiego charakteru/oso-
bowości – wzbogacanie słownictwa;

 � edukacja społeczna – postawa wrażliwości na drugiego człowie-
ka i  jego potrzeby; postawa ochrony słabszych i  pomocy wobec  
potrzebujących; 

 � edukacja plastyczna – realizowanie prostych zadań plastycznych; po-
znawanie wybranej ikonografii i atrybutów postaci historycznych (świę-
tego Mikołaja, biskupa);

 � edukacja muzyczna – śpiew piosenki związanej z tematem lekcji (np. 
„Gdzie miłość wzajemna i dobroć”), włączanie się do wspólnego wy-
konywania gestów w czasie śpiewu. 

Środki dydaktyczne
Pismo Święte; podręcznik; ilustracje ukazujące świętego Mikołaja, biskupa; na-
granie piosenki Arki Noego „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.

Metody dydaktyczne
Czytanie na głos; rozmowa kierowana; pogadanka; opowiadanie; kolorowanie; 
rysowanie; rebus; labirynt; pokaz ilustracji – zdjęć, obrazów, ikon; słuchanie 
piosenki; wycinanie.

Propozycja realizacji 
1. Odczytanie fragmentu Pisma Świętego (Dz 20, 35 lub Mt 6, 20-21).
2. Rozmowa z uczniami o znaczeniu pojęcia BEZINTERESOWNOŚĆ. 
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3. Przedstawienie historii życia świętego Mikołaja, biskupa w  oparciu 
o  wybrane książki9. Charakterystyka postaci świętego na podstawie 
usłyszanej historii – uczniowie nazywają cechy charakteru postaci. 

4. Wykonanie zadania 2 z  podręcznika (poszczególne hasła to: pudło, 
broda, babka, worek, choinka, ość, rozwiązanie rebusu: DOBROĆ).

5. Prezentacja ikonografii świętego Mikołaja, biskupa. Podkreślenie róż-
nic wobec wizerunku komercyjnego Świętego Mikołaja znanego 
z popkultury. Wykonanie zadania 1 z podręcznika.

6. Rozmowa o  tym, jak można naśladować dobroć świętego Mikołaja. 
Można nawiązać np. do opowiadania księdza Jana Twardowskiego 
„O świętym Mikołaju”10. Odniesienie do tradycji mikołajek i obdaro-
wywania się upominkami. Wykonanie zadania 3 z podręcznika oraz 
zadania z Kart pracy.

7. Powtórzenie i podsumowanie lekcji. Wysłuchanie piosenki Arki No-
ego „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, wspólny śpiew z wyko-
naniem gestów.

8. Praca domowa – dzieci wycinają z Kart pracy dolny pasek z polece-
niami odsyłającymi do Domownika (mogą wkleić go do dzienniczka 
ucznia lub zeszytu służącego do komunikacji z rodzicami). Zachęcenie 
uczniów do wykonania zadania wraz z rodzicami.

9 Można wykorzystać np.: Eliza Piotrowska, Święty Mikołaj z Miry, Wydawnictwo Świę-
tego Wojciecha, Poznań 2012; Anna Matusiak, Święty Mikołaj, Wydawnictwo eSPe, 
Kraków 2011.
10 Jan Twardowski, O świętym Mikołaju, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008.
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