
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 
I 

 klasa V  

 cele ogólne: poznanie źródła oraz przejawów duchowej siły św. Stanisława       

                     Kostki, 

                     kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar patrona dzieci  

                     i młodzieży oraz naśladowania go w życiu.  

 cele operacyjne: 

uczeń 

- wie, kto to jest święty i patron, 

- wymienia wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki świadczące o jego 

duchowej sile, 

- wykazuje związek treści Mdr 4,7.9-10.13-15 z życiem św. Stanisława 

Kostki, 

- uzasadnia, dlaczego św. Stanisław Kostka został wybrany patronem 

dzieci i młodzieży,  

- podaje datę, kiedy Kościół oddaje cześć św. Stanisławowi Kostce, 

- ocenia, co pomaga, a co przeszkadza w osiąganiu świętości. 

 treści z podstawy programowej: modlitwa podstawą życia chrześcijańskiego,  

                                                        zadania chrześcijanina w życiu społecznym,. 

                                                        postawa odpowiedzialności za innych, 

                                                        święci świadkami wiary. 

 metody: oglądowa, zajęć praktycznych, heureza. 

 formy pracy: praca w grupach, praca zbiorowa, praca jednostkowa. 

 pomoce dydaktyczne: prezentacja Microsoft PowerPoint, piosenka „Hymn  

                                      do świętego Stanisława Kostki”, fotografie/ rysunki,  

                                      karty pracy, kartki z tekstem piosenki, Biblia, cukierki. 

 czas pracy: jedna jednostka metodyczna (45 minut). 

 

II 

KATECHEZA 

Temat: Duchowy siłacz – św. Stanisław Kostka.  

 
TEMAT PODAJE KATECHETA W ŚRODKU ZAJĘĆ. 

 

 porządek katechezy: 
1. Modlitwa. 

2. Burza mózgów – „Z czym Ci się kojarzy słowo ŚWIĘTY? Co to znaczy 

być Świętym?”   

(Katecheta zapisuje propozycje uczniów na tablicy).  

3. Wysłuchanie piosenki („Hymn do świętego Stanisława Kostki” –  

bez podawania tytułu) i próba odpowiedzi na pytanie „O jakim świętym 

będziemy rozmawiać podczas dzisiejszej katechezy?”) 

4. Praca w grupach z książką + krótkie prezentacje przeczytanych 

fragmentów składających się na życiorys świętego Stanisława Kostki 



- grupa I: Dzieciństwo Stanisława Kostki, 

- grupa II: Edukacja w Wiedniu, 

- grupa III: Choroba, 

- grupa IV: Wielka ucieczka,  

- grupa V: W jezuickim nowicjacie, 

- grupa VI: Śmierć 

5. Prezentacja multimedialna jako podsumowanie pracy uczniów  

i utrwalenie wiadomości. 

6. Odczytanie fragmentu Biblii (Mdr 4,7.9-10.13-15) – wskazywanie 

związku treści z życiem św. Stanisława. 

7. Krótka rozmowa na temat tego, kto to jest patron  i dlaczego święty 

Stanisław Kostka został wybrany patronem dzieci i młodzieży. 

8. Interpretacja słów piosenki „Przed wielu laty ten chłopiec żył…”. 

9. Zabawa dydaktyczna (Do każdej litery imienia STANISŁAW dopisz 

cechę św. Stanisława Kostki).  

10. Praca domowa (Wyobraź sobie, że spotykasz świętego Stanisława 

Kostkę. O co chciałbyś go zapytać? Przygotuj pytania do wywiadu). 

11. Podsumowanie zajęć. 

12. Informacja zwrotna uczestników  + cukierkowa nagroda dla wszystkich 

za efektywną pracę. 

 

 

Zajęcia przygotował i przeprowadził 
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