
Konspekt zajęć z religii 

 

Temat: Co to jest Kościół?  

Cel główny: 

Poznanie biblijnych obrazów Kościoła oraz jego przymiotów. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• wymienia obrazy Kościoła i potrafi je wyjaśnić 

• zna przymioty Kościoła i potrafi je wyjaśnić 

• potrafi sformułować własnymi słowami definicję Kościoła 

Metody i techniki: 

• Rozmowa kierowana 

• Elementy wykładu 

• Burza mózgów 

• słoneczko 

Środki dydaktyczne:  

• Pismo Święte 

• Prezentacja multimedialna ( interaktywna) 

https://view.genial.ly/5eea68cbdbb68d0d92c55219/presentation-co-to-jest-kosciol 

Przebieg katechezy: 

1. Modlitwa na rozpoczęcie. 

2. Czynności porządkowe: 

• Sprawdzenie obecności 

• Zapisanie tematu 

3. Wprowadzamy uczniów w tematykę zajęć. Wyświetlamy prezentację na slajdzie 

tytułowym. 

Pytamy: 

• Jak myślicie: co to jest Kościół? 

Uczniowie wypowiadają się swobodnie, podając swoje propozycje definicji Kościoła 

- zapisujemy na tablicy w formie słoneczka. 

4. Wyświetlamy drugi slajd - podsumowujemy wypowiedzi uczniów, dopowiadamy 

brakujące informacje. Prosimy o zapisanie wyświetlanej definicji w zeszycie. 

5. Wyświetlamy kolejny slajd (KKK o Kościele): 



Wyjaśniamy: 

- „sakrament zbawienia” - rzeczywistość Boża, dotyczy naszego życia wiecznego; 

 działanie Boga w sakramencie jest dla nas niewidoczne, bo dotyczy spraw naszej 

 duszy; 

- „znak wspólnoty Boga i ludzi” - aby otworzyć się na działanie niewidzialnej 

w sakramentach łaski, mamy w nich widzialne znaki (gesty, słowa, czynności, 

symbole); 

- „narzędzie wspólnoty Boga i ludzi” - sposób, w jaki Bóg współpracuje z ludźmi 

i wchodzi z nimi w relacje, buduje więzi. 

6. Wyświetlamy kolejny slajd i wyświetlamy filmik - uczniowie poznają jeden z obrazów 

Kościoła. 

• Pytamy uczniów jaki obraz Kościoła został przedstawiony w filmiku? (Kościół 

jako Mistyczne Ciało Chrystusa) 

7. Wyświetlamy kolejny slajd, zapoznajemy uczniów z kolejnymi obrazami, odczytujemy 

teksty biblijne i wyjaśniamy je. 

- owczarnia: Jezus - brama owiec, dobry pasterz; ludzie - będą zbawieni, będą mieli 

 życie w obfitości, Jezus oddaje za nich życie; 

- winnica: Jezus - krzew winny; ludzie - latorośle, każda ich prośba będzie 

 wysłuchana, przyniosą obfity owoc i staną się uczniami Jezusa; 

- budowla Boża: Jezus - fundament; ludzie - są świątynią Boga, mieszka w nich Duch 

 Święty, wzrastają w Bogu. 

8. Wyświetlamy kolejny slajd, z filmiku uczniowie dowiedzą się jakie są cztery przymioty 

Kościoła. 

9. Po obejrzeniu wyświetlamy kolejny slajd, czytamy fragmenty biblijne mówiące 

o przymiotach Kościoła, wyjaśniamy je. 

- jeden - Chrystus założył Kościół i objawił w nim całą prawdę o Bogu i człowieku. 

Kościół ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy 

jedno Ciało, jest ożywiany poprzez jednego Ducha. Chrystus wzywa wszystkich 

do jedności (aby byli jedno…); 

- święty - bo jego twórcą jest Najświętszy Bóg; Chrystus uświęcił Kościół przez swoją 

ofiarę na krzyżu; Kościół, choć złożony z grzeszników, jest święty, bo jest obdarzony 

łaską, czyni nieustannie pokutę i odnowę, której źródłem jest Miłość Boga. Jest 

wierny Chrystusowi, zawsze przeciwstawia się grzechowi; święte są sakramenty 

udzielane przez Kościół; 

- powszechny - czyli katolicki, uniwersalny; jest posłany do wszystkich narodów, 

 obejmuje wszystkich ludzi i wszystkie czasy, ma w sobie pełnię środków zbawienia; 

 troszczy się o to, by każdy naród miał swoich kapłanów, którzy głoszą Dobrą Nowinę 

 w ich własnych językach; 



- apostolski - czyli zbudowany na fundamencie apostołów; zachowuje naukę, 

 prawdę podaną apostołom przez Chrystusa. Kościołem rządzi Chrystus w osobie 

 papieża i Kolegium Biskupów jako następców apostołów. 

10. Rekapitulacja pierwotna: 

• Jakie znasz obrazy Kościoła? 

• Jakie są przymioty Kościoła? 

11. Nagradzamy aktywnych uczniów plusem lub oceną, wpisujemy do dziennika. 

12. Kończymy katechezę modlitwą. 

 

 

 


