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godność  
oSoBy ludzkiej

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● pogłębienie rozumienia godności osoby ludzkiej;
	● budzenie postawy troski o poszanowanie godności własnej i cudzej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń: 
	● definiuje pojęcie godności;
	● wymienia i charakteryzuje różne kategorie godności;
	● na podstawie wybranych tekstów biblijnych wyjaśnia pochodzenie godności 

człowieka.

Wartości
	● szacunek wobec godności własnej i innych.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – nadanie tytułu. Nauczyciel prosi uczniów, aby zapoznali się z opisa-
mi kilku zdarzeń (załącznik 1), a następnie nadali im wspólny tytuł. Na koniec 
uczniowie przedstawiają swoje propozycje.

Podsumowanie: wszystkie przestawione sytuacje są przykładami deptania god-
ności człowieka.

Rozwinięcie tematu
Metoda – wykład i formularz. Nauczyciel informuje uczniów, że w drugiej 
części lekcji za pomocą wykładu z prezentacją multimedialną wyjaśni pojęcie 
godności i omówi jej rodzaje. Następnie rozdaje uczniom formularz Godność 
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– czym jest i skąd ją mam (załącznik 2) i prosi, aby uczniowie samodzielnie sfor-
mułowali w nim notatkę na podstawie informacji przekazywanych podczas wy-
kładu. Nauczyciel opiera wykład o treści zawarte w podręczniku (s. 109).

Podsumowanie: nauczyciel prosi, aby wskazane osoby odczytały poszczególne 
informacje z formularza.

Metoda – papierek lakmusowy. Uczniowie dobierają się w kilkuosobowe gru-
py, a nauczyciel rozdaje im materiały: teksty biblijne (załącznik 3) i kolorowe 
flamastry, a następnie prosi, aby uczniowie po odczytaniu tekstów zaznaczyli 
w nich różnymi kolorami, jakie myśli dotyczące godności człowieka można wy-
dobyć z tych tekstów. Na koniec uczniowie przedstawiają swoje propozycje.

Zakończenie 
	● najgłębszym fundamentem ludzkiej godności jest pochodzenie człowieka 

od Boga, człowiek przez rozumność i wolność, a w konsekwencji zdolność 
do miłości, przekracza świat przyrody;

	● godność posiada zarówno mężczyzna, jak i kobieta;
	● całe stworzenie jest prezentem dla człowieka, prezent tak cenny mógł 

otrzymać tylko ktoś wyjątkowy;
	● godność ludzkiego ciała została potwierdzona faktem wcielenia Syna 

Bożego; 
	● człowiek jest niezwykłą wartością, bo odkupił go sam Bóg.


