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kościół  
Sam o SoBie

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● przypomnienie podstawowych treści eklezjologicznych;
	● pogłębienie zaangażowania w życie Kościoła.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
	● własnymi słowami wyjaśnia, jak rozumie istotę Kościoła;
	● uzasadnia stwierdzenie, że Kościół jest narzędziem zbawienia;
	● wyjaśnia pojęcia: Kościół chwalebny, cierpiący, pielgrzymujący;
	● opisuje przymioty Kościoła: jedność, świętość,  

powszechność i apostolskość;
	● omawia hierarchiczną strukturę Kościoła.

Wartości
	● postawa szacunku i troski o Kościół;
	● umocnienie tożsamości jako członka ludu Bożego.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – zawijaniec. Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie: „Czym jest dla 
mnie kościół / Kościół?”. Następnie uczniom siedzącym na początku i na koń-
cu każdego rzędu rozdaje czyste kartki formatu A4. Nauczyciel wyjaśnia, że 
uczniowie zapisują swoją odpowiedź na to pytanie na dole kartki. Gdy zapiszą 
odpowiedź, zawijają kartkę w taki sposób, aby kolejna osoba nie widziała, co 
wcześniej zostało zanotowane, i przekazują ją dalej.
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Po wykonaniu przez uczniów zadania nauczyciel rozwija kartki i umieszcza na 
tablicy. Następnie zaprasza dwóch chętnych uczniów do odczytania ich treści.

Podsumowanie: każdy ochrzczony nosi w sobie jakiś obraz Kościoła. Ten obraz 
wynika z doświadczeń, jakie miał dany człowiek – spotkań z księżmi, lekcji 
religii, stosunku do Kościoła bliskich i znajomych, a także tego, jak o Kościele 
mówią media. Warto ten obraz weryfikować. Warto zapytać czasem, jak Kościół 
definiuje sam siebie.

Rozwinięcie tematu
Metoda – animacja i formularz. Nauczyciel rozdaje uczniom formularze (za-
łącznik 1) i wyjaśnia, że ich zadaniem jest uzupełnienie brakujących informacji 
w oparciu o animacje:
	● Trzyminutowy Katechizm – 52. Co to jest Kościół?  

(https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8, dostęp: 10.05.2021);
	● Trzyminutowy Katechizm – 54. Dlaczego Kościół w ogóle istnieje?  

(https://www.youtube.com/watch?v=jdZIj_GIb30, dostęp: 10.05.2021);
	● Trzyminutowy Katechizm – 53. Jakie są cztery cechy Kościoła?  

(https://www.youtube.com/watch?v=wT1VqBoKeFk, dostęp: 10.05.2021);
	● Trzyminutowy Katechizm – 55. Jaka jest struktura Kościoła?  

(https://www.youtube.com/watch?v=HjQ9v71TJGQ, dostęp: 10.05.2021).

Podsumowanie: po wykonaniu zadania nauczyciel prosi wybranych uczniów 
o odczytanie treści z formularzy. 

Zakończenie
Kościół jest sakramentem zbawienia. To, czy ktoś z tego sakramentu skorzysta, 
zależy tylko od niego. 

Kościół jest narzędziem, przez które Bóg rozdaje owoce odkupienia, jakie wy-
dały męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To, czy ktoś da się Bogu tym 
narzędziem uświęcić, zależy tylko od niego.

Kościół jest wspólnotą wspólnot umacniającą poszczególnych wiernych w dro-
dze do nieba. To, czy ktoś we wspólnocie tej trwać będzie, zależy tylko od niego.

Jednak to, na ile Kościół będzie czytelnym znakiem sakramentalnym, na ile 
będzie efektywnie pociągał do korzystania z owoców odkupienia, na ile będzie 
przyjazną wspólnotą – zależy od każdego ochrzczonego.
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Notatka
Uzupełniony formularz.

Korelacja z edukacją szkolną
	● filozofia – definiowanie pojęć.


