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5. Propozycja notatki 
Pismo Święte to księga, w której ukryte jest moje życie, ponieważ na podstawie 
wielu wydarzeń biblijnych możemy się dowiedzieć, jak powinniśmy postępować 
w codziennym życiu.

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – słowa Pisma Świętego: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa 
nie przeminą” (Łk 21, 33).

VI.  Rok liturgiczny
41. Nabożeństwo różańcowe

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 przedstawienie różańca jako poszczególnych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi,
 odkrywanie wartości egzystencjalnej różańca świętego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 podaje, kiedy w Kościele odprawiane są nabożeństwa różańcowe,
 po zakończonej lekcji wymienia z pamięci poszczególne tajemnice różańca,
 objaśnia, jakich wydarzeń zbawczych dotyczą poszczególne części różańca,
 wykonuje plakat dotyczący nabożeństw różańcowych.

Pojęcia, postaci 
różaniec, tajemnice różańcowe, nabożeństwa październikowe.

Wartości 
różaniec szkołą modlitwy i rozmowy z Matką Bożą.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) rozmowa z mamą,
3) źródło informacji,
4) nazywam Matkę,
5) notatka,
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6. praca domowa,
7. modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – odczytanie fragmentu Pisma Świętego o zwiastowaniu Najświętszej 

Maryi Panny (Łk 1, 26-38).

2. Wprowadzenie 
Rozmowa kierowana – katecheta prowadzi rozmowę na temat roli mamy w ży-
ciu każdego człowieka. Pomocą mogą być pytania:
1) kim jest mama?
2) czy ludzie bez względu na wiek potrzebują mamy?
3) kiedy przychodzimy do mamy?
4) czego mama chce dla nas?

Puenta
Każdy człowiek w swoim życiu posiada mamę. Do mamy idziemy wtedy, gdy jest 
nam dobrze i gdy jesteśmy smutni. Zwracamy się do niej ze swoimi problemami 
i z sukcesami po to, aby jej po prostu o tym powiedzieć. To mama jest osobą, któ-
ra zawsze nas wysłucha. Chrześcijanie mają także mamę w niebie, jest nią Matka 
Boża. Maryja jak dobra matka zawsze nas wysłucha i kiedy Ją o coś gorąco pro-
simy, to wstawi się za nami do naszego Ojca, który jest w niebie, czyli do Pana 
Boga. Jedną z  form spotkania z Maryją są nabożeństwa różańcowe odprawia-
ne w naszych kościołach w październiku. Matka Boża pragnie, abyśmy odma-
wiali różaniec, a wiemy to z objawień które miały miejsce w Fatimie. W 1917 r. 
Matka Boża przyszła do trójki dzieci: Łucji, Hiacynty i Franciszka i poprosiła, aby 
codziennie odmawiały one różaniec dla ratowania grzeszników i  wypraszania 
pokoju dla świata.

3. Rozwinięcie 
Różańcowe plakaty – katecheta dzieli klasę na sześć grup, każda z grup ma za za-
danie wykonać plakat A4 dowolną metodą:
Grupa I  – zachęcający do odmawiania różańca,
Grupa II  – przedstawiający tajemnice radosne,
Grupa III  – przedstawiający tajemnice bolesne,
Grupa IV  – przedstawiający tajemnice światła,
Grupa V  – przedstawiający tajemnice chwalebne,
Grupa VI  – przedstawiający sposób odmawiania różańca.
Następnie przedstawiciel prezentuje wynik pracy grupy.
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Puenta
W czterech częściach różańca świętego odnajdujemy najważniejsze wydarzenia 
z życia Maryi i Jezusa. Matka boża zachęca nas do rozważania tajemnic różańco-
wych, obiecuje nam wiele łask. Przekonuje  do wypełnienia Jej prośby: ,,Odma-
wiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny. (…) 
Gdy odmawiacie różaniec, powtarzajcie przy każdej tajemnicy: «O mój Jezu, prze-
bacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Weź wszystkie du-
sze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia»”.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Październik to miesiąc różańca świętego. W tym czasie wierni gromadzą się w 
kościele na nabożeństwach różańcowych, aby wspólnie rozważać tajemnice ży-
cia Jezusa i Maryi.

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Chwała Ojcu i Synowi.

42. Tydzień Misyjny
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 wprowadzenie w naukę Kościoła dotyczącą misji,
 odkrywanie wartości egzystencjalnej apostolstwa w życiu chrześcijanina.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
uczeń: 
 podaje datę obchodów Tygodnia Misyjnego, 
 przedstawia treść nauki Kościoła na temat misji, na podstawie fragmentu Pis-

ma Świętego: Mt 28, 19-20,
 wymienia formy pomocy misjom i misjonarzom,
 podaje przykłady działalności misyjnej.

Pojęcia, postaci 
Tydzień Misyjny, misje, misjonarz.


