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L ek c je  do d a t k owe

Cele katechetyczne 

 ● kształtowanie postawy wdzięczności wobec Maryi;
 ● kształtowanie postawy zawierzenia Maryi swojego życia;
 ● kształtowanie świadomości sensu pielgrzymowania.

Treści 

 ● czytanie i analiza fragmentu Ewangelii (J 19, 26–27);
 ● zapoznanie uczniów z historią objawień w Gietrzwałdzie;
 ● postawy szacunku, wdzięczności i miłości za dar opieki Matki 

Bożej.

Wymagania

Uczeń:
 ● potrafi podać cechy, jakimi powinna odznaczać się matka;
 ● wyjaśnia i rozumie słowa Jezusa: „Oto Matka twoja”;
 ● wyjaśnia znaczenie pojęć: „sanktuarium” i „pielgrzymka”; 
 ● zna miejsce objawień maryjnych w archidiecezji warmińskiej;
 ● zna historię objawień w Gietrzwałdzie. 

Postawy

 ● wskazuje potrzebę pielgrzymowania do sanktuariów 
maryjnych;

 ● wyraża postawę wdzięczności i uwielbienia wobec Maryi;
 ● modląc się do Maryi, okazuje miłość Jezusowi.

Środki dydaktyczne

Pismo Święte; piosenka; przybory plastyczne; prezentacja multime-
dialna; podręcznik.

lekcja
dodatkowa

Dziękujemy Pani 
Gietrzwałdzkiej za dar 
Komunii Świętej

SP3-PM-warmia-lekcje dod.indd   313 2022-08-09   13:44:21



Por a d n i k me t o d yc z ny do n auc z a n i a  r e l i g i i  w k l a s ie  I I I

314

314

Metody dydaktyczne

Rozmowa kierowana; pogadanka; lektura Pisma Świętego; metoda 
wizualizacji – pokazanie miejsca objawień w Gietrzwałdzie; metoda 
słoneczko; śpiew piosenki; ćwiczenia językowe i plastyczne. 

Korelacja z edukacją szkolną 

 ● edukacja polonistyczna – charakterystyka: cechy charakteru, 
jakimi powinna odznaczać się matka;

 ● edukacja muzyczna – piosenka Maryja, Ave, Maryja;
 ● edukacja językowa – słówka w języku angielskim związane  

z treścią lekcji.

Propozycja realizacji

  1.  Modlitwa: Pozdrowienie anielskie.  
  2.  Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji. 
  3.  Rozmowa na temat relacji pomiędzy dzieckiem a matką. Wyja-

śnienie, że matka jest dla nas wzorem do naśladowania, naszym 
autorytetem.

  4.  Praca metodą słoneczka do pytania: „Jakimi cechami powinna 
charakteryzować się matka?”. Uczniowie zapisują odpowiedzi na 
promieniach „słoneczka”. Nauczyciel omawia pracę uczniów, pod-
kreślając, że przy mamie każdy czuje się bezpiecznie i dobrze. Do 
niej można zwrócić się ze wszystkimi kłopotami, zmartwieniami, 
dzielić się swoimi sukcesami i radościami. Czynimy tak, ponie-
waż wiemy, że mama rozumie wszystko najlepiej i zawsze chce 
nam pomóc. 

  5.  Praca z podręcznikiem. Analiza ilustracji Jezusa i Maryi. Na-
uczyciel przypomina,  że Jezus też miał swoją matkę, którą bar-
dzo kochał. Umierając na krzyżu, powierzył wszystkich ludzi Jej 
opiece. 

  6.  Odczytanie fragmentu Pisma Świętego (J 19, 26–27) – omówie-
nie i wyjaśnienie treści. 

  7.  Wprowadzenie słownictwa angielskiego związanego z treścią 
lekcji: modlitwa – prayer; dziękuję za dar  –  thank you for the gift; 
Matka Boża – Mother of God. 
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  8.  Rozmowa kierowana: „W jaki sposób można okazać wdzięczność 
Matce Bożej?”.

 Wykonanie zadania 1 z podręcznika.
  9.  Uświadomienie uczniom, że Polacy otaczają Maryję szczególną 

czcią. Świadczą o tym liczne sanktuaria maryjne rozsiane po 
całej Polsce. Jeśli uczniowie nie znają pojęcia „sanktuarium”, 
należy je wyjaśnić. Katecheta może zapytać uczniów, czy znają 
jakieś miejsca poświęcone Maryi, pieśni ku Jej czci i czy wiedzą, 
że ludzie odbywają pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. 

10.  Wskazanie, że w archidiecezji warmińskiej znajduje się wyjąt-
kowe miejsce – sanktuarium, do którego każdego roku przyby-
wa wielu pielgrzymów. Metoda wizualizacji – pokazanie miej-
sca objawień w Gietrzwałdzie.

 Wykonanie zadania 2 z podręcznika. Hasło: GIETRZWAŁD.
11.  Wyświetlenie ilustracji przedstawiającej fotografię Matki Bożej 

z Gietrzwałdu (znajduje się również w podręczniku).
12.  Zapoznanie uczniów z krótką historią objawień w Gietrzwał-

dzie. Podkreślenie, iż jedna z dziewczynek, która widziała Mat-
kę Bożą, w tym samym czasie przygotowywała się do Pierwszej 
Komunii Świętej, podobnie jak uczniowie klasy III. 

 Warto przeczytać wybrany fragment objawień z książki Cz. Rysz-
ki, Łaska objawień. Barbara Samulowska z Gietrzwałdu, Olsztyn 
2004, s. 35–46.

10. Rozmowa kierowana:
A.  Dlaczego ludzie powinni oddawać cześć Maryi?
B.  Dlaczego dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej, 

powinny dziękować Maryi za dar Komunii Świętej? 
11.  Podsumowanie wypowiedzi i uświadomienie uczniom, że każdy 

człowiek od momentu przystąpienia do grona dzieci Bożych 
(przez sakrament Chrztu Świętego) rozpoczyna swoją piel-
grzymkę do nieba. Ważne, by w tej wędrówce nie zabrakło po-
karmu, jakim jest Komunia Święta, pokarmu, który Pan Jezus dał 
ludziom, by mógł zawsze mieszkać w ich sercach. Pielgrzymka do 
sanktuarium maryjnego po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej 
jest dziękczynieniem Panu Bogu i Maryi za łaskę pełnego uczest-
nictwa w Eucharystii. 

12. Podsumowanie lekcji.
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Cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia, Wydanie V, Wydawnictwo 
Pallottinum, Poznań 2022.

Magdalena Mizia strona tytułowa – ilustracja (hostia i kielich)
IKONKI s. 12
Maria Domańska: rok liturgiczny
Magdalena Krajewska-Ferenc: rozmowa, czytanie, opowiadanie, 
myślenie, rozwiązywanie łamigłówek, rysowanie, kolorowanie, 
pisanie
Sylwia Nurzyńska: modlitwa, śpiew, muzyka, zadanie z Domownika  
do wykonania w rodzinie, piosenka do pobrania, wycinanie, wklejanie, 
składanie, drogowskaz

13. Praca domowa: Wykonanie zadania 1 z Kart pracy oraz ułożenie 
modlitwy ku czci Maryi.

14.  Śpiew piosenki Maryja, Ave Maryja. 
15.  Wykonanie zadania 2 z Kart pracy (dla chętnych). 
16.  Odczytanie i omówienie zadania z Domownika, które jest umiesz-

czone na pasku w Kartach pracy. 
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