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Dary Ducha Świętego
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● przedstawienie darów Ducha Świętego;
 ● wyjaśnienie sensu i znaczenia darów Ducha Świętego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń: 
 ● wymienia dary Ducha Świętego;
 ● tłumaczy znaczenie darów Ducha Świętego;
 ● rozróżnia dary naturalne, nadprzyrodzone i owoce Ducha Świętego;
 ● stwierdza, że Dary Ducha Świętego służą uświęceniu człowieka 

i budowaniu Kościoła; 
 ● rozumie konieczność modlitwy o Dary Ducha Świętego.

Pojęcia i postaci

dary naturalne, dary nadprzyrodzone, charyzmaty, owoce Ducha Świę-
tego.

Wartości

otwartość na dary Ducha Świętego, uświęcanie siebie, służba Kościołowi.

Metody i środki

zespołowe wypełnianie jednego arkusza, praca z podręcznikiem, mini-
wykład, praca z tekstem, rozmowa kierowana, siedem kartek, na których 
są wypisane poszczególne Dary Ducha Świętego.
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Pod Twoją obronę.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę potrafił wy-
mienić Dary Ducha Świętego; będę umiał wyjaśnić, jaka jest różnica mię-
dzy darami naturalnymi, nadprzyrodzonymi i owocami Ducha Świętego; 
będę wiedział, dlaczego należy prosić Ducha Świętego o Jego dary. 

Metoda – zespołowe wypełnianie jednego arkusza. Uczniowie zosta-
ją podzieleni na siedem grup (jeżeli klasa jest mała, można ograniczyć 
liczbę grup). Każda z grup dostaje kartkę z hasłem (te hasła to dary Du-
cha Świętego: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, 
bojaźń Boża). Zadaniem uczniów jest napisanie, jak rozumieją to słowo. 
Nauczyciel nie mówi, że są to dary Ducha Świętego. Chodzi o to, żeby 
na początku uczniowie napisali, z czym im się kojarzy słowo z kartki. Na 
zakończenie przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ha-
sła z kartek to dary Ducha Świętego, nazywane też darami naturalny-
mi. Otrzymujemy je podczas chrztu, a przy bierzmowaniu są one w nas 
umacniane. Dzięki nim możemy się uświęcać, podążać za Jezusem i bu-
dować Kościół. Uczniowie otwierają podręcznik na lekcji o darach Ducha 
Świętego i przyglądają się, jak tam jest wyjaśniony dar, który jako hasło 
podano na ich kartce. Uczniowie porównują swoje pomysły z tym, co 
można znaleźć w podręczniku. Po skończonej pracy prezentują klasie, 
co w ich wcześniejszej pracy było zgodne z tym, co jest w podręczniku, 
a czego zabrakło. Nauczyciel kontroluje poprawność wykonania zadania 
i w razie potrzeby wyjaśnia uczniom trudniejsze pojęcia. 

Metoda – miniwykład. Oprócz darów naturalnych mówimy również 
o darach nadprzyrodzonych, czyli charyzmatach. Nie są konieczne do 
zbawienia, więc nie otrzymuje ich każdy. Duch Święty wzbudza je w Ko-
ściele w razie potrzeby, żeby służyć nimi wspólnocie. Wyróżniamy na-
stępujące charyzmaty: mądrość słowa, umiejętność, poznanie, dar wia-
ry, łaska uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, rozpoznawanie 
duchów, dar języków, łaska tłumaczenia języków. Obok darów mówi się 
jeszcze o owocach Ducha Świętego. Co to nasze cechy wewnętrzne, mó-
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wiąc w uproszczeniu to cechy charakteru, które kształtuje w nas Duch 
Święty. Wyróżnia się dwanaście owoców Ducha Świętego: miłość, we-
sele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaska-
wość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Powinniśmy je 
w sobie rozwijać i dzielić się nimi z innymi ludźmi. 

Metoda – praca z tekstem. Nauczyciel rozdaje uczniom tekst Hymnu do 
Ducha Świętego (załącznik nr 1). Zadaniem uczniów jest przeczytać tekst, 
następnie napisać, o co prosimy Ducha Świętego w tym hymnie. Ucznio-
wie pracują samodzielnie lub w parach. Można również ograniczyć się do 
fragmentu hymnu. Po skończonej pracy uczniowie prezentują jej wyniki. 

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel pyta uczniów, dlaczego powin-
niśmy modlić się do Ducha Świętego z prośbą o jego dary. Rozmowę należy 
prowadzić w taki sposób, by uczniowie doszli do wniosku, że każdy czło-
wiek potrzebuje łaski Boga, bo jesteśmy słabi, czasami chwiejni w wierze, 
może nam brakować odwagi w jej wyznawaniu. Bywa, że nie rozumiemy 
woli Boga lub nie umiemy odróżnić, co jest dobre i co powinniśmy wybrać. 
Dlatego potrzebujemy łaski Ducha Świętego, by wzrastać w wierze, jedno-
czyć się z Bogiem, służyć innym ludziom i budować Kościół. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 
z podręcznika (punkt: „Praca na lekcji”). 

Metoda – miniwykład cd. Dary Ducha Świętego to łaska, a więc dar dar-
mo nam przez Boga dany. Powinniśmy być wdzięczni Bogu za tę pomoc. 
Możemy tę wdzięczność okazywać na modlitwie lub w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Dary i owoce Ducha Świętego mają nas też 
mobilizować do służenia innym, zwłaszcza wspólnocie wierzących. Pa-
miętajmy, żeby je w sobie rozwijać i być otwartymi na działanie Ducha 
Świętego. 

Podsumowanie lekcji

Siedem darów Ducha Świętego to szczególne łaski, którymi obdarza On 
wierzących. Otrzymujemy je, żeby uświęcać samych siebie, ale również 
po to, aby budować Kościół. Naszym zadaniem jest przy pomocy łaski 
Boga rozwijanie tych darów i działanie pod ich natchnieniem. 
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Modlitwa na zakończenie

Z podręcznika.

Praca domowa

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną 

 ● język polski – interpretacja utworów poetyckich (Hymn do Ducha 
Świętego); 

 ● wychowanie do życia w rodzinie – eklezjalne rozumienie 
charyzmatów, odpowiedzialność za wspólnoty, w których żyjemy 
i ich członków;

 ● język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub 
etnicznej – słownictwo religijne (np. Duch Święty, Przenajświętsza 
Trójca, charyzmat).
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Załącznik nr 1

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan, 
I najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 
Przez Boga obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej, 
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym 
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 
Synowi, który zmartwychwstał, 
I Temu, co pociesza nas, 
Niech hołd wieczystych płynie chwał. 

Amen.
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