
Scenariusz katechezy dla klasy VI 

 

Prowadzący : Barbara Zimnicka 

Temat : Święty Stanisław – świadek wiary 

Czas trwania katechezy: 45 min. 

Termin realizacji: 18.05.2018 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

Przedstawienie św. Stanisława,  biskupa krakowskiego 

Kształtowanie postawy szacunku i czci dla biskupa Stanisława jako świętego i 

męczennika 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Uczeń: 

 - podaje fakty z życia św. Stanisława i datę jego śmierci 

- wyjaśnia, dlaczego św. Stanisław jest nazwany patronem poszanowania Bożych 

praw, ładu    moralnego i słusznych praw każdego człowieka; 

- wskazuje na związek Dobrego Pasterza ze św. Stanisławem; 

- podaje datę liturgicznego wspomnienia św. Stanisława 

Umiejętności 

- uczeń charakteryzuje konflikt pomiędzy biskupem Stanisławem a królem 

Bolesławem Śmiałym 

- uzasadnia, dlaczego św. Stanisław należy do głównych patronów Polski 

 Kształtowane postawy 

- uczeń stara się naśladować męstwo i bezkompromisowość św. Stanisława w 

walce ze złem 

- staje w obronie pokrzywdzonych 



- oddaje cześć patronowi Polski przez udział w liturgii w dniu jego święta 

Wiadomości i umiejętności nabywane przez uczniów określone w podstawie 

programowej: 

- Zadania chrześcijanina w życiu społecznym. 

- Postawa odpowiedzialności za innych. 

- Wartość szacunku dla siebie i innych ludzi 

- Święci świadkami wiary 

Metody pracy: rozmowa kierowana, , czytanie Pisma Świętego, praca z tekstem, 

tworzenie wirtualnego profilu postaci,  

Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne : Pismo Święte, prezentacja multimedialna, tablety, telefony 

komórkowe, karty pracy 

 Przebieg katechezy  

1. Wspólna modlitwa  

2. Sprawdzenie obecności 

3. Odczytanie zakodowanego fragmentu Ewangelii o dobrym pasterzu.  

Fragment Ewangelii zapisany w postaci kodu QR uczniowie odczytują za 

pomocą dekodującej aplikacji 

4. Rozmowa kierowana nt. bohaterów narodowych, którzy sprzeciwiając  się 

władzy, dążyli do dobra narodu  

5. Podanie tematu lekcji 

6. Przedstawienie postaci św. Stanisława – prezentacja multimedialna 

7. Analiza tekstu 

8. Tworzenie wirtualnego profilu postaci na Fakebooku – (jest to strona 

wzorowana na facebooku i służąca do przygotowania fikcyjnych kont). 

Uczniowie przygotowują informację o postaci w formie profilu 

społecznościowego 

9. Podsumowanie zajęć: 

Gra aktywizująca „Walka o tron”  

Pytania do gry: 



- podaj rok urodzenia św. Stanisława 

- skąd pochodził biskup Stanisław? 

- w jakich krajach zdobywał wykształcenie? 

- podaj datę śmierci świętego 

- imię króla, który targnął się na życie biskupa Stanisława 

- co uczynił król po swojej zbrodni? 

- kto nie jest patronem Polski 

a) św. Wojciech 

b) św. Patryk 

c) św. Stanisław 

10. Praca domowa :  

a. Dowiedz się, czym jest ekskomunika i kto może ją nałożyć. Odpowiedź 

zapisz w zeszycie 

b. Napisz, jaki istnieje związek między dobrym pasterzem z Ewangelii a 

św. Stanisławem 

 

 

 

 


