SCENARIUSZ ZAJĘĆ
z wykorzystaniem Multimedialnej Katechezy
I
 klasa III
 cele ogólne: budzenie wiary, że Jezus ma moc odpuszczania nam grzechów
w sakramencie pokuty i pojednania,
 cele operacyjne:
uczeń
- wie, że Jezus uzdrowił paralityka z choroby i przebaczył mu grzechy,
- wie, że Jezus przebacza grzechy także nam w sakramencie pokuty
i pojednania,
- potrafi przepraszać Boga i ludzi, którym sprawił przykrość,
- ceni sakrament pokuty i pojednania jako spotkanie z przebaczającym
Chrystusem,
- zna Jezusowe przykazanie miłości,
- wyjaśnia, na czym polega postawa miłości,
- opowiada o współczesnych sposobach stosowania przykazania miłości.
 treści z podstawy programowej: nauczanie Jezusa,
pomoc chorym i cierpiącym,
sposoby czynienia dobra w klasie, rodzinie,
parafii,
uczynki miłosierdzia
 metody: oglądowa/eksponująca, zajęć praktycznych, heureza, dyskusja,
elementy dramy, programowana.
 formy pracy: praca zbiorowa, praca jednostkowa.
 pomoce dydaktyczne: film „Cuda Jezusa”, Multimedialna Katecheza, obrazek
przedstawiający konfesjonał, podręcznik,
kartki z sercem, cukierki.
 czas pracy: jedna jednostka metodyczna (45 minut).
II
KATECHEZA
Temat: Pan Jezus odpuszcza nam grzechy.
TEMAT PODAJE KATECHETA NA POCZĄTKU ZAJĘĆ.

 porządek katechezy:
1. Modlitwa.
2. Odkrywamy Boże wezwanie – obejrzenie fragmentu filmu „Cuda
Jezusa” (uzdrowienie paralityka).
3. Odpowiedzi uczniów na pytania nauczyciela/dyskusja:
- dlaczego przynieśli chorego na noszach?
- w jakim celu przynieśli chorego do Jezusa?

- co zrobił ten, który był sparaliżowany?
- jak zachowali się ludzie, którzy widzieli cud?
4. Zabawa słowno-ruchowa „Ci, co zaufali Panu…”.
Uczniowie powtarzają za nauczycielem:
Ci, co zaufali Panu (dwa palce prawej dłoni uniesione wysoko)
Odzyskują siły (zaciśnięte pięści uniesione na wysokości głowy)
Otrzymują skrzydła jak orły (machanie rękami jakby skrzydłami)
Biegną bez zmęczenia (bieg w miejscu, kolana wysoko).
5. Odpowiedzi uczniów na pytania nauczyciela/dyskusja – c. d.:
- kiedy zasmucamy Pana Jezusa?
- czy Pan Jezus nam przebacza?
- co to jest konfesjonał?
6. Wykonywanie ćwiczeń z podręcznika związanych z historią
o uzdrowieniu paralityka.
7. Poznanie przykazania miłości.
8. Wykonywanie ćwiczeń z Multimedialnej Katechezy.
9. Wykonywanie ćwiczenia z podręcznika związanego z historią
o uzdrowieniu paralityka (Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się
rysunki; kolorowanie. Jeżeli uczniowie nie zdążą wykonać tego
ćwiczenia na zajęciach, skończenie go będzie pracą domową.)
10. Praca domowa – serce. Wypełnij kształt serca rysunkami. Wytnij gotowe
serce i wręcz je osobie, którą bardzo kochasz.
11. Podsumowanie zajęć.
12. Informacja zwrotna uczestników + cukierkowa nagroda dla wszystkich
za efektywną pracę.
Zajęcia przygotował i przeprowadził
ks. mgr lic. Paweł Kobiałka

