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Dk. Mateusz Krasowski 

 

KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA KLAS I-III 

XXX lecie Diecezji Drohiczyńskiej 

 CZĘŚĆ OGÓLNA: 

 TEMAT: POZNAJEMY KOŚCIÓŁ BOŻY- MOJA DIECEZJA 

 CELE OGÓLNE, WIODĄCE: 

 NAUCZANIE: Poznanie struktury i historii diecezji drohiczyńskiej 

 WYCHOWANIE: Pogłębienie więzi z własną diecezją 

 CELE SZCZEGÓŁOWE, OPERACYJNE: 

 WIADOMOŚCI 

1. Uczeń wyjaśnia, co to jest diecezja i podaje nazwę swojej 

2. Uczeń wyjaśnia pojęcia: biskup diecezjalny, katedra, seminarium 

3. Uczeń wie, że w 2021 roku obchodzimy 30 rocznicę powstania Diecezji. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

1. Uczeń opowiada o wizycie św. Jana Pawła II w Drohiczynie 

2. Uczeń potrafi opowiedzieć o Patronie Diecezji 

 POSTAWY 

1. Uczeń modli się za wszystkich diecezjan 

 METODY: rozmowa kierowana, mini-celebracja, kolorowanka, mini-wykład, nauka 

piosenki, kolorowanka, umieszczanie informacji, medytacja obrazu, modlitwa 

 FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa 

 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komputer, głośniki, rzutnik, zeszyt, karty pracy, Pismo 

Święte, prezentacja Genially 

 

 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – PRZEBIEG I TREŚCI KATECHEZY: 

 Katechezie towarzyszy prezentacja Genially: 

https://view.genial.ly/60a222b4d79af90d07ec71c7/presentation-poznajemy-kosciol-bozy-

moja-diecezjan  

I. WPROWADZENIE 

1. Rozpoczęcie zajęć i modlitwa 

Katecheta rozpoczyna katechezę pozdrowieniem chrześcijańskim oraz 

modlitwą Ojcze nasz…. (slajd nr 1) 

2. Jaka jest moja parafia?- rozmowa kierowana i umieszczanie informacji 

https://view.genial.ly/60a222b4d79af90d07ec71c7/presentation-poznajemy-kosciol-bozy-moja-diecezjan
https://view.genial.ly/60a222b4d79af90d07ec71c7/presentation-poznajemy-kosciol-bozy-moja-diecezjan


2 

 

Katecheta pyta uczniów czy wiedzą gdzie znajduje się ich parafia. Wyjaśnia im, 

że tak jak są przypisani do danej szkoły do której chodzą, tak również są 

przypisani do określonej wspólnoty Kościoła czyli parafii. Następnie katecheta 

pokazuje uczniom mapę diecezji, drukując ją na formacie A3 (karta pracy nr 1). 

Potem umieszcza wskazane przez uczniom parafie na tej właśnie mapie. 

Następnie wyjaśnia, że teren ukazany na mapie wskazuje diecezję i właśnie 

temu zagadnieniu będzie poświęcona dzisiejsza katecheza. (slajd nr 2) 

3. Podanie tematu zajęć 

Katecheta pokazuje uczniom temat i poleca im go zapisać: Poznajemy Kościół 

Boży- moja diecezja (slajd nr 3) 

 

II. PODANIE NOWEGO MATERIAŁU 

1. Informacje o diecezji drohiczyńskiej- mini-wykład 

Katecheta za pomocą środków multimedialnych przedstawia uczniom 

podstawowe informacje o diecezji, jak np. jej nazwa oraz imię biskupa. (slajd 

nr 4-5) 

2. Ważne miejsca w diecezji - puzzle oraz wyjaśnienie. 

Katecheta rozdaje uczniom pocięte obrazki, (karta pracy nr 2) z których 

uczniowie mają ułożyć puzzle i wkleić te obrazki do zeszytu. Następnie po 

poprawnym ułożeniu obrazków, które prezentują: katedrę, seminarium, kopiec 

papieski; katecheta wyjaśnia im te miejsca. Przy obrazku z kopcem pamięci 

katecheta akcentuje aspekt wizyty papieża Jana Pawła II w Drohiczynie. (slajd 

nr 6 wyświetla się po ułożeniu puzzli) 

3. Wizyta Jana Pawła II w Drohiczynie - nauka piosenki Drohiczyn, 

Drohiczyn… 

Katecheta wyjaśnia uczniom, że wizyta papieża Jana Pawła II w Drohiczynie 

miała miejsce 10 czerwca 1999 roku. Z tą wizytą jest związana piosenka 

Drohiczyn, Drohiczyn, którą uczniowie odsłuchują oraz uczą się śpiewać jej 

refrenu. (slajd nr 7) 

III. WYJAŚNIENIE 

1. Symbol wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie- pęknięty krzyż -medytacja 

obrazu 

Katecheta wyświetla uczniom zdjęcie krzyża, który był usytuowany w dniu 

celebry w Drohiczynie z okazji wizyty Jana Pawła II. Wyjaśnia im, że 

charakterystycznym elementem krzyża jest jego pęknięcie. Oznacza to, że kiedy 
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chrześcijanie popełniają jakieś grzechy, oddzielają się od siebie to można 

powiedzieć że ten krzyż pęka. Jednak osobą, która ten krzyż spaja jest Jezus 

Chrystus. Również sieć znajdująca się na dole krzyża symbolizuje Kościół.  

(slajd nr 8) 

2. Nasza patronka Maryja- kolorowanka 

Katecheta rozdaje uczniom materiał do pokolorowania z wizerunkiem NMP 

Matki Kościoła. (karta pracy nr 3) Po pomalowaniu tego obrazka katecheta 

wyjaśnia, że Maryja jest patronką naszej diecezji i również możemy znaleźć ten 

wizerunek w wielu symbolach naszej diecezji jak np. w herbie. (slajd nr 9) 

IV. SYNTEZA 

1. Utrwalam wiadomości o mojej diecezji- krzyżówka 

Katecheta podaje uczniom krzyżówkę, w której uczniowie odpowiadają na 

pytania, które utrwalają wiedzę zdobytą na dzisiejszej lekcji. (karta pracy nr 4) 

(slajd nr 10 wyświetla się po uzupełnieniu krzyżówki) 

V. ZASTOSOWANIE 

1. Modlę się za swoją diecezję - modlitwa spontaniczna i mini-celebracja 

Katecheta zachęca uczniów, żeby ustawili się w kółku wokół świecy. Następnie 

katecheta rozpoczyna modlitwę w której modli się za naszą diecezję, za księdza 

biskupa, kapłanów, osoby powołane, diecezjan itp. (slajd nr 11) 

2. Praca domowa i ocenianie 

Katecheta w ramach pracy domowej poleca uczniom narysować w zeszycie 

krzyż drohiczyński i napisać, co uczeń może zrobić, aby krzyż Chrystusowy nie 

pękał.  Następnie ocenia aktywność uczniów. (slajd nr 12) 

3. Modlitwa na zakończenie i pożegnanie 

Katecheta w ramach modlitwy na zakończenie odśpiewuje refren piosenki 

Drohiczyn, Drohiczyn… i pozdrawia uczniów. 


