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Święty Brat Albert
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● omówienie historii życia św. Brata Alberta Chmielowskiego;
 ● wskazanie na konieczność zaangażowania chrześcijan w życie 

społeczne.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń: 
 ● przedstawia życie św. Brata Alberta Chmielowskiego;
 ● omawia, na czym polega świętość Brata Alberta;
 ● wyjaśnia, jaka jest i jaka była rola Brata Alberta w historii narodu 

i Kościoła;
 ● podaje przykłady zaangażowania się chrześcijanina w świecie.

Pojęcia i postaci

patriotyzm, Brat Albert Chmielowski, świętość, wierność.

Wartości 

miłosierdzie, bezinteresowność, miłość bliźniego.

Metody i środki

wywiad, praca z podręcznikiem, pogadanka, film.

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Do Anioła Stróża.
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Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę znał najważniej-
sze wydarzenia z życia Brata Alberta; będę umiał omówić, na czym po-
lega świętość Brata Alberta; będę wiedział, jaką rolę odegrał Brat Albert 
w historii narodu i Kościoła. 

Nauczyciel wiesza na tablicy lub wyświetla na tablicy interaktywnej pla-
kat (ewentualnie zdjęcie, portret świętego albo obraz autorstwa św. Bra-
ta Alberta).

Metoda – wywiad. Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Na pod-
stawie treści lekcji z podręcznika układają pytania do wywiadu z Bratem 
Albertem. Pytania zapisują na kartkach. Wygrywa grupa, która ułoży 
najwięcej pytań. Po skończonej pracy grupy na przemian zadają pytania 
i na nie odpowiadają. Nauczyciel czuwa, aby zostały poruszone wszystkie 
najważniejsze wydarzenia z życia świętego. Jeżeli coś zostanie pominię-
te, nauczyciel dopowiada. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenie 4 z pod-
ręcznika (punkt: „Praca na lekcji”). Po skończonej pracy prezentują jej wy-
niki.

Metoda – pogadanka. Św. Brat Albert bezgranicznie poświęcił się pomo-
cy biednym i odrzuconym. Nauczyciel pyta uczniów, jak my dziś możemy 
pomóc potrzebującym. 

Metoda – film. Nauczyciel wyjaśnia, że dzisiaj dzieło św. Brata Alber-
ta kontynuują bracia albertyni i siostry albertynki. Następnie wyświetla 
film prezentujący kontynuację dzieła świętego. Proponowane filmy to: 
Albertynki  https://www.youtube.com/watch?v=z1HCs8CwLYU, (dostęp: 30.06.2022).

lub Siostry Albertynki  https://www.youtube.com/watch?v=iXmSg4kuujs, (dostęp: 22.06.2022).

 Podsumowanie lekcji

Św. Brat Albert swoim życiem udowodnił, że ten, kto dostrzega w po-
trzebujących oblicze Chrystusa, nie zastanawia się nad swoją karierą, 
zaszczytami, ale spieszy z bezinteresowną pomocą do każdego, kto jej 
wymaga.

Modlitwa na zakończenie

Z podręcznika.
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Praca domowa

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną 

 ● język polski – patriotyzm w czasach zaborów w literaturze;
 ● historia – rola Kościoła w zachowaniu polskości.
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