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No wreszcie! Porozmawiajmy o Kościele marzeń. 
KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA KLAS 6-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1.CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE 

• pogłębienie wiedzy o Kościele i zasadach Jego funkcjonowania, 

• wyjaśnienie słowa synod – wspólna droga, 

• pokazanie, jaka jest rola papieża – Piotra, który troszczy się o wierzących i Kościół, 

• uświadomienie, że każdy z nas tworzy Kościół,  

• pokazanie, że Kościół jest powszechny. 
 

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń: 

• potrafi wyjaśnić słowo „kościół” pisane małą i wielką literą, 

• wyjaśnia, na czym polega synod; 

• wie, kto stoi na czele Kościoła i jaka jest rola papieża; 

• wie, że wspólnota ludzi wierzących tworzy, buduje i ponosi odpowiedzialność za Kościół. 

3. WARTOŚCI 

• rozwijanie postawy odpowiedzialności za Kościół; 

• kształtowanie postawy współpracy w grupie rówieśniczej. 

4. PROPOZYCJA REALIZACJI 

Wprowadzenie 

W trakcie lekcji przybliżamy uczniom wydarzenia synodalne zainicjowane przez papieża Franciszka. Jest 
to zachęta do podzielenia się swoim doświadczeniem wiary. 

 
Metoda – rozmowa kierowana. Szukamy odpowiedzi na pytanie: Czym różni się słowo „kościół” pisany małą i 

wielką literą?  

Podsumowanie: „Kościół” pisany wielką literą to wspólnota ludzi wierzących w Boga i naśladujących Jezusa. 

Wspólnota, która ma świadomość, że jest za Kościół odpowiedzialna. Słowo „kościół” pisane małą literą to 

budynek, w którym spotykamy się na modlitwie, szczególnie Mszy Św.  

 

Nauczyciel mówi dalej. W ramach tej odpowiedzialności za Kościół Ojciec Święty Franciszek chce, aby cały 

Kościół zapoznał się i wypowiedział na kilka pytań. Przede wszystkim mamy podzielić się swoim 

doświadczeniem wiary. Odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy udaje się nam żyć według zasad, które Jezus 

podaje nam w Ewangelii? Co nam jeszcze nie wychodzi? Co można zrobić, aby poprawić funkcjonowanie 

naszej wspólnoty? W ten sposób tworzymy i budujemy wspólny dom, którym jest Kościół. 

 

Metoda – praca w grupach. Na początku musimy wyjaśnić słowo synod. Nauczyciel dzieli klasę na grupy 3-5 

osobowe. Na tablicy umieszczamy na środku słowo SYNOD (można umieścić też logo synodu – zał. 1) Można to 

zrobić na zasadzie metody słoneczka lub po prostu wokół przyczepiać różne zagadnienia, które pomogą w 

wyjaśnieniu słowa synod. Każda z grup losuje kolejne hasło i wspólnie próbujemy wyjaśnić, dlaczego to 

zagadnienie pomaga nam zrozumieć słowo synod: 

 

DUCH ŚWIĘTY – od zawsze prowadzi Kościół, prosimy Go o pomoc w różnych sytuacjach: wybór papieża, 

sakrament małżeństwa, sakrament bierzmowania, nasza osobista modlitwa o dary Ducha Świętego itp. 



EWANGELIA – szukamy tego, o czym nauczał Jezus, staramy się to odnieść do naszego życia i wspólnoty ludzi 

wierzących. 

ŚWIADECTWO WIARY – synod to podzielenie się naszą osobistą wiarą, bez pomijania wątpliwości. 

POSZUKIWANIE – szukamy tego, co Boże w Kościele i w nas. 

WSPÓLNA DROGA – życie chrześcijanina to jest droga, ma swój cel, którym jest Bóg i niebo, ale wiele rzeczy 

nas prowadzi na manowce, ściąga z Bożej drogi. 

KOŚCIÓŁ – wspólnota ludzi wierzących w Boga i naśladujących Jezusa, każdy z nas ochrzczonych należy do tej 

wspólnoty, Pan Jezus z troski o nas we wspólnocie daje konkretne zadania  i posługi, na czele stoi papież, który 

(jak kiedyś apostoł Piotr) troszczy się o nią i nią kieruje. 

CHRYSTUS W CENTRUM – w każdym poszukiwaniu, a zwłaszcza na synodzie, szukamy Jezusa, staramy się 

umieścić Go w centrum życia.  

Podsumowanie: 

Definicja synodu – to wspólna droga Kościoła, poszukiwanie Boga, dzielenie się doświadczeniem wiary, 

wsłuchiwanie się w nauczanie Ewangelii, stawianie w centrum tego wydarzenia Jezusa, szukanie tego, co 

najpiękniejsze w Kościele, tego co pozwala mi wzrastać i rozwijać moja wiarę i człowieczeństwo, a to wszystko 

dzieje się przy pomocy Ducha Świętego.  

 

Rozwinięcie tematu 

Metoda – dalsza praca w grupach.  Tę część można zacząć spontaniczną modlitwą do Ducha Świętego lub 

rozpocząć pracę modlitwą synodalną (zał. 2). 

Można zrobić dwie formy pracy w grupach: 

Pierwsza – nauczyciel losuje jedno z dziesięciu pytań (zał. 3). Każda grupa odpowiada na to samo pytanie, po 

czym przedstawia odpowiedź na forum klasy.  

Podsumowanie: Dowiemy się, czy uczniowie doszli do tych samych wniosków, można będzie pewne rzeczy 

razem uzupełnić i wypracować wspólne stanowisko całej klasy. 
 

Druga – każda grupa losuje jedno z dziesięciu pytań (zał. 3), pracuje nad nim i przedstawia na forum. 

Podsumowanie: Uczniowie przedstawiają odpowiedź na wylosowane pytanie. Zbieramy ich wypowiedzi. 

Nauczyciel na bieżąco komentuje i uzupełnia wypowiedzi uczniów. 

Propozycja pytań na lekcję zostały opracowane na podstawie materiałów przygotowanych przez Sekretariat Synodu AW: www.synod.mkw.pl 

(dostęp 10.02.2022). 

 

Zakończenie 

W ramach podsumowania pracy na lekcji można zebrać odpowiedzi dzieci, zapisane na kartkach i włożyć do 

koperty zaadresowanej do ks. Proboszcza lub przygotować jeden wspólny list do ks. Proboszcza i go przekazać. 

List i notatki z pracy dzieci, mogą być ciekawe i pomocne do pracy duszpasterskiej i pracy synodu parafialnego. 

Jeśli nie wystarczyłoby czasu na lekcji, można taki list wraz z uczniami przygotować na następnych zajęciach. 
 

Warto przypomnieć, że prace synodu to pewien proces: na najniższym szczeblu to jest parafia, później 

dekanat, diecezja, episkopat polski, etap kontynentalny i spotkanie synodalne z papieżem. Później papież, 

wsłuchując się w głos Ducha Świętego, przygotuje odpowiedź dla całego Kościoła. A my z uwagą będziemy na 

to czekać! 

 

Spontaniczna lub prowadzona modlitwa nauczyciela do Ducha Świętego za synod i Kościół. 

 

Notatka 

„Słoneczko” z tablicy z hasłami związanymi z synodem i definicja synodu. 



Korelacja z edukacją szkolną 

• etyka – potrzeba umów społecznych i współpracy między ludźmi, 

• język polski – formułowanie własnych opinii i wyrażanie ich w formie listu, 

• WOS – zapoznanie z zasadami działania grupy religijnej - Kościoła rzymskokatolickiego. 

Praca domowa (dla chętnych) 

Napisz krótką informacje o tym, co może być przyciągające we wspólnocie Kościoła lub wspólnocie parafialnej 

do której należysz. 

 

 

 

 

Niezbędne pomoce do przeprowadzenia lekcji: 

Kartki A4 z przygotowanymi hasłami, pomysł na podział grup, karki A4 do pracy w grupach na notatki, może 

być duża kartka A3 na wspólny list.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, 

zgromadzeni w Imię Twoje. 

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 

zamieszkaj w naszych sercach, 

naucz nas drogi, którą mamy iść 

i jak mamy nią podążać. 

Jesteśmy słabi i grzeszni; 

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. 

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, 

albo stronniczość wpływała na nasze działania. 

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, 

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, 

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy 

i tego, co jest słuszne. 

O to wszystko prosimy Ciebie, 

który działasz w każdym miejscu i czasie, 

w komunii Ojca i Syna, 

na wieki wieków. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3  

Pytania synodalne: 

1. Kto tworzy i buduje wspólnotę Kościoła, kto do tej wspólnoty należy i kogo w niej 

brakuje? 

2. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Czy słuchamy Pana Boga?  

Pan Bóg czasami działa przez drugiego człowieka. Czy potrafimy go słuchać?  

3. Czy potrafimy mówić o Panu Bogu innym, opowiadać o swojej wierze, dzielić się nią? 

Czy mamy ulubione osoby, które dzielą się wiarą? Czy lubimy słuchać takich osób 

np. w Internecie? 

4. Czy Msza Święta, w której uczestniczę, rozwija mnie i moją wiarę? Czy angażuję się 

w swoim kościele parafialnym? Czy mógłbym coś robić dla swojej wspólnoty?  

5. Każdy z nas jest misjonarzem. Co przeszkadza ochrzczonym w dawaniu świadectwa, 

czego się boimy? Co może nam pomóc? Co można poprawić? 

6. Czy między sobą, rówieśnikami, rozmawiamy o wierze? Z kim mogę swobodnie 

porozmawiać o swojej wierze? Czy potrafimy słuchać i pomagać sobie nawzajem? 

7. Kościół, w którym jesteśmy i który tworzymy, stara się rozmawiać z różnymi 

wspólnotami chrześcijańskim i podejmować wspólne dzieła. Czy znamy takie 

wspólne inicjatywy i co można jeszcze zrobić razem? 

8. Kościół – szczególnie ten parafialny – to wspólne podążanie drogą wiary, wspieranie 

się oraz wspólne dzieła i inicjatywy. Jakie są i jak działają wspólnoty w parafii? Może 

ktoś z was do jakiejś należy? 

9. W Kościele zawsze szukamy tego, czego chce od nas Bóg. Jak to odnaleźć? Co może 

nam w tym pomóc? 

10. Synod to wspólna droga. Co robimy, by być lepszymi chrześcijanami? Co zrobić, żeby 

w naszej wspólnocie/ grupie/ klasie na katechezie – wzrastała wiara, miłość do Boga 

i Kościoła? 

 

 

 


