
 

KONSPEKT ZAJĘĆ KATECHETYCZNYCH w oparciu o film Akademii Młodzieżowej „Katharsis”  

1. Cele katechetyczne:  

Ukazanie katechizowanym, że Pan Bóg jest najlepszym Ojcem, pełnym miłosiernej miłości 

oraz przedstawienie roli ojca i ojcostwa w życiu rodziny i społeczeństwa.  

2. Cele szczegółowe: 

Katechizowany:  

- rozumie, że Pan Bóg jest kochającym ojcem, pełnym dobroci i przebaczenia;  

- wie, jak ważna jest rola ojca w życiu rodziny;  

- rozumie, że Ewangelia ukazuje Pana Boga jako doskonałego Ojca; 

- rozumie, jakie negatywne skutki niesie ze sobą brak ojca w życiu rodziny.  

3. Metody pracy do wyboru:  

3.1 Pierwsza metoda: praca w grupach z pytaniami pomocniczymi, dyskusja w grupach 

oraz prezentacja wyników pracy na forum klasy. 

3.2 Druga metoda: praca w grupach, analiza fragmentu Pisma Świętego oraz prezentacji wyników 

pracy na forum klasy.  

4. Pomoce i środki dydaktyczne:  

- Film pt. „Katharsis” został nagrany przez członków Akademii Młodzieżowej działającej przy parafii 

świętego Mikołaja w Lublinie. Film pokazuje dramat dziewczyny, która nie doświadczyła miłości 

swego ojca.  Film trwa 12 minut. 

- Fragment Ewangelii - Przypowieść o miłosiernym ojcu (Łk 15, 11-32) 

- Fragment Ewangelii (Mt 1, 18-25) 

- Fragment Ewangelii (J 14, 1-14) 

- „Promieniowanie ojcostwa” Karol Wojtyła  

5. Potrzebne materiały: 

- białe kartki A4 

- markery  

6. Przebieg katechezy według pierwszej metody  

6.1. Wprowadzenie do tematu katechezy, przedstawienie celu lekcji (3 minuty).  

6.2. Projekcja filmu (czas trwania 12 minut). 

6.3. Podział klasy na 4 grupy, każda grupa ma za zadanie przeanalizować czym jest ojcostwo/ jaka jest 

rola ojca odpowiadając na kilka pytań pomocniczych. Uczniowie piszą na środku kartki hasło – Ojciec, 

obok rysują strzałki zapisując przy nich odpowiedzi na pytania pomocnicze. Każda grupa otrzymuje te 

same pytania pomocnicze (15 minut). 

 



 

 

Pytania pomocnicze:  

 

Pytanie nr 1: Jakim ojcem jest Pan Bóg? 
 
Pytanie nr 2: Jaką rolę powinien pełnić w rodzinie ojciec? 
 
Pytanie nr 3: Dlaczego tak ważna jest jego rola? 
 
Pytanie nr 4: Jakie konsekwencje dla rodziny i dzieci niesie ze sobą brak ojca? 
 

 

6.4. Podsumowanie pracy w grupach, każda grupa prezentuje swoje odpowiedzi zapisane na kartce 

papieru na forum klasy (10 minut). 

6.5. Podsumowanie przez nauczyciela (5 minut). 

7. Przebieg katechezy według metody drugiej 

7.1. Wprowadzenie do tematu katechezy, przedstawienie celu lekcji (3 minuty).  

7.2 Podział klasy na 4 grupy, każda grupa dostaje fragment  z Ewangelii - przypowieść o miłosiernym 

ojcu (Łk 15, 11-32) i odpowiada na kilka pytań pomocniczych. Każda grupa otrzymuje te same pytania 

pomocnicze (15 minut). 

Pytanie pomocnicze: 
 
- jakie cechy ma ojciec z przypowieści? 

- jakie gesty ojca świadczą o jego miłości do syna? 

- scharakteryzuj postać starszego syna? 

- scharakteryzuj postać młodszego syna? 

- czy ojciec zachował się sprawiedliwie w stosunku do obu synów? 

 

7.3. Podsumowanie pracy w grupach, każda grupa prezentuje swoje odpowiedzi zapisane na kartce 

papieru na forum klasy (10 minut). 

7.4. Projekcja filmu (czas trwania 12 minut). 

7.5. Podsumowanie przez nauczyciela (5 minut). 

 

 


