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Święty Jan Bosko
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● omówienie historii życia św. Jana Bosko;
 ● scharakteryzowanie charyzmatu św. Jana Bosko.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń: 
 ● omawia historię życia św. Jana Bosko;
 ● tłumaczy, jak rozwija się dzieło św. Jana Bosko;
 ● charakteryzuje sposoby pracy z młodzieżą zapoczątkowane przez 

św. Jana Bosko;
 ● wymienia zachowania, którymi może dawać dobry przykład 

rówieśnikom.

Pojęcia i postaci

św. Jan Bosko, oratorium, salezjanie.

Wartości

wychowanie chrześcijańskie, opieka nad potrzebującymi, przyjaźń, kole-
żeństwo.

Metody i środki

rozmowa kierowana, miniwykład, praca z podręcznikiem, plakat (praca 
w grupach), film, tworzenie listy.
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Ojcze nasz. 

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę znał główne 
fakty z życiorysu św. Jana Bosko; będę potrafił podać główne sposoby 
jego pracy z młodzieżą; będę wiedział, jakimi zachowaniami daję dobry 
przykład innym.

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel pyta uczniów, jaka jest ich 
zdaniem najlepsza metoda wychowawcza. Prowadzi uczniów do stwier-
dzenia, iż najlepiej wychowuje się przez dawanie przykładu i bycie blisko 
młodego człowieka. 

Metoda – miniwykład. Nauczyciel przedstawia postać św. Jana Bosko 
i jego życiorys. Mówi o młodych chłopcach, którzy z powodu braku opie-
ki i edukacji pogrążali się w przestępczym życiu. Następnie prezentuje 
propozycję św. Jana – oratoria. Były to miejsca modlitwy, pracy i zabawy, 
gdzie wychowawcy stale przebywali z wychowankami, dawali im dobry 
przykład, interesowali się ich radościami i problemami. 

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

Metoda – plakat (praca w grupach). Uczniowie zostają podzieleni na gru-
py. Nauczyciel pisze na tablicy fragment z Pisma Świętego, zdanie Pana 
Jezusa: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje” 
(Mk 9, 37). Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie plakatu ilustrującego 
to zdanie, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o św. Janie Bosko oraz 
z odniesieniem do współczesnych problemów młodzieży. 

Metoda – film. Nauczyciel wyświetla film o oratorium salezjańskim w Tar-
nowskich Górach. 
https://www.youtube.com/watch?v=ygzYuhgmTh0, (dostęp: 20.07.2022).

Po projekcji uczniowie pisemnie odpowiadają na pytania:

A.  Czym jest oratorium salezjańskie?
B.  Czym zajmuje się młodzież w oratorium? 
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Metoda – tworzenie listy. Uczniowie mają za zadanie zastanowić się nad 
tym, jakimi zachowaniami mogliby dawać dobry przykład swoim rówie-
śnikom. Wzorem jest św. Jan Bosko. Następnie nauczyciel prosi wybra-
nych uczniów o przeczytanie przygotowanych list.

Podsumowanie lekcji

Święty Jan Bosko poświęcił życie ratowaniu młodych chłopców przed zej-
ściem na drogę przestępczą. Proponował im zajęcia w oratoriach, które 
były miejscem nauki, modlitwy i zabawy. Był dla nich przyjacielem, towa-
rzyszem i autorytetem. Uważał, że młodego człowieka można wychowy-
wać tylko przez bycie z nim i dawanie mu dobrego przykładu. Te metody 
i sposób działania nadal pozostają aktualne. My także powinniśmy poma-
gać naszym kolegom i koleżankom przede wszystkim przez przykład życia, 
towarzyszenie im, również przez przyjacielskie i koleżeńskie wsparcie.

Modlitwa na zakończenie 

Z podręcznika (punkt: „Dla ducha”).

Praca domowa

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● historia – postać św. Jana Bosko, przemiany we Włoszech;
 ● wychowanie do życia w rodzinie – relacje z innymi ludźmi, stosunek 

wobec osób potrzebujących naszej pomocy.
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