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Moje rekolekcje
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
–  pogłębienie znajomości przypowieści o siewcy i zainteresowanie aktualnością 

jej przesłania;  
–  przygotowanie do świadomego przeżywania rekolekcji jako czasu szczególne-

go spotkania z Chrystusem przebaczającym i wzywającym do  nawrócenia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
–  streszcza własnymi słowami przypowieść o siewcy i jej interpretację podaną 

przez Jezusa;
–  potrafi  wymienić trudności napotykane w przyjmowaniu i realizowaniu nauki 

Jezusa i próbuje znaleźć sposoby przezwyciężenia ich;
–  rozumie, iż uczestnictwo w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych stanowi 

świadectwo wyznawanej wiary;
–  zna program rekolekcji szkolnych adresowanych do niego, a w miarę możli-

wości aktywnie włącza się w ich przygotowanie i przebieg.

Pojęcia, postaci:
przypowieść o siewcy.

Wartości:
sens i owocność słuchania słowa Bożego. 

Propozycja realizacji:

Uwaga: lekcja powinna być opracowana po spotkaniu wszystkich nauczycieli 
religii z rekolekcjonistą. W jej trakcie można wprowadzić młodzież w sens reko-
lekcji i nauczyć kilku pieśni.
1. Zabawa w głuchy telefon. Nauczyciel przekazuje krótkie zdanie złożone w for-

mie polecenia, które uczniowie szeptem przekazują jeden drugiemu. Ostatni 
i pierwszy uczeń powtarzają zdanie. Nauczyciel podsumowuje, iż nie zawsze 
przekazane słowo przynosi oczekiwane efekty. 
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propozycja realizacji1
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2. Nauczyciel nawiązuje do przypowieści o siewcy zamieszczonej w podręczniku 
ucznia. Interpretuje tę przypowieść. Na zasadzie analogii wraz z uczniami 
ustala różnice i podobieństwa między ziarnem a słowem Bożym. Wyjaśnia, że 
w przyjmowaniu i realizowaniu Ewangelii człowiek napotyka wiele trudności. 

3. Nauczyciel wyjaśnia, iż Kościół niesie człowiekowi pomoc w formie rekolek-
cji, które mają być czasem weryfi kacji życia według Ewangelii. Rekolekcje 
w sposób szczególny są zaproszeniem do spotkania z Jezusem, spędzenia 
z Nim czasu. 

4. Nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane w formie listu zaproszenia na 
rekolekcje (wpisuje treść zaproszenia zależną od poziomu wiedzy uczniów 
w danej klasie).

Modlitwa: Ps 130.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 
o Panie, słuchaj głosu mego! 
Nakłoń swoich uszu 
ku głośnemu błaganiu mojemu! 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
aby Cię otaczano bojaźnią. 
W Panu pokładam nadzieję, 
nadzieję żywi moja dusza: 
oczekuję na Twe słowo. 
Dusza moja oczekuje Pana 
bardziej niż strażnicy świtu.
Niech Izrael wygląda Pana. 
U Pana bowiem jest łaskawość 
i obfi te u Niego odkupienie. 
On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego grzechów. 

W ustalonych zespołach uczniowie wykonują plakaty in-
formujące i zapraszające do udziału w rekolekcjach.
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  (treść zaproszenia)

Czekam na ciebie, bo chcę się z tobą spotkać!
I kocham cię!

Twój Bóg!
(Ps. Tu podać informacje dotyczące programu rekolekcji.)

Korelacja z innymi przedmiotami: 
	język polski – sens życia w literaturze;
	wychowanie do życia w rodzinie – rekolekcje w życiu rodzinnym;
	godziny do dyspozycji wychowawcy – organizacja rekolekcji.
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