
 

 

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

1. Cele katechetyczne: 

Ukazanie katechizowanym, że zerwanie więzi z Bogiem, brak stanu łaski uświęcającej, 
obojętność na przykazania Boże i naukę Ewangelii prowadzi do popadnięcia w niewolę 
grzechów, które niszczą duszę i ciała człowieka, jego relację z innymi ludźmi i prowadzą do 
pustki egzystencjalnej.  

2. Cele szczegółowe: 

Katechizowany:  

- potrafi wskazać, jakie konsekwencje w życiu młodego człowieka niesie ze sobą sięganie po 
używki (alkohol, narkotyki, pornografia); 

- rozumie, jak łatwo można wejść w lawinę grzechów, które prowadzą do zniewolenia ciała 
oraz duszy,  

- wie, że sakrament pokuty i pojednania (sakrament Bożego Miłosierdzia) to sposób na 
oczyszczenie się z grzechów i początek drogi nawrócenia i wyzwolenia;  

- zna wartości zawierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi, które ratuje nas z niewoli 
grzechu; 

- zna wartość życia sakramentalnego (Msza Święta, spowiedź) oraz modlitwy, które 
pogłębiają naszą więź z Bogiem oraz chronią przed grzechem. 

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, przygotowanie mapy myśli oraz prezentacja wyników 
pracy na forum klasy. 

4. Pomoce i środki dydaktyczne:  

- Film pt. „Spowiedź”.  Film został nagrany przez członków Akademii Młodzieżowej 
działającej przy parafii świętego Mikołaja w Lublinie. Film ten jest oparty na świadectwie 
nawrócenia człowieka uwikłanego w pornografię, okultyzm, alkoholizm i narkomanię, 
którego Bóg w sposób cudowny uratował od samobójstwa.  

- Encyklika Centesimus annus Jana Pawła II punkt. 36  
- Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32) 
- Przypowieść o zabłąkanej owcy (Łk 15, 1-7) 
- Fragment Ewangelii o Kobiecie cudzołożnej (J 8, 1-11)  
- Katechizm Kościoła Katolickiego 1496-1497 
 
 
 
 
 



 

5. Potrzebne materiały: 

- białe kartki A4 

- markery  

6. Przebieg katechezy według metody pierwszej 

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

6.2. Projekcja filmu (czas trwania 20 minut). 

6.3. Podział klasy na 4 grupy, każda grupa otrzymuje jedno pytanie pomocnicze, które ułatwi 
analizę treści podjętych w filmie. Uczniowie zapisują odpowiedzi kartce papieru  (7 minut). 

 

Pytania pomocnicze:  
 
- jakich grzechów dopuścił się główny bohater?  

- co było momentem zwrotnym w życiu głównego bohatera? 

- w czym przejawia się Boża miłość w życiu głównego bohatera?   

- którą historię opisaną w Piśmie Świętym można porównać do historii bohatera filmu i jakie 
widzisz w niej podobieństwa? 

 

 

6.4. Podsumowanie pracy w grupach, każda grupa prezentuje swoje odpowiedzi zapisane na 
kartce papieru na forum klasy (10 minut). 

6.5. Podsumowanie pracy przez nauczyciela (5 minut). 

7. Przebieg katechezy według metody drugiej 

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

7.2. Projekcja filmu (czas trwania 20 minut). 

7.3. Podział klasy na 4 grupy, każda grupa otrzymuje jeden grzech i ma za zadanie 
przeanalizować go odpowiadając na kilka pytań pomocniczych. Uczniowie piszą na środku 
kartki wskazany grzech, którego dopuszczał się główny bohater filmu i obok rysują strzałki 
zapisując przy nich odpowiedzi na pytania pomocnicze (10 minut). 

 

 

 

 

 



 

Grzech - okultyzm  
 
Pytania pomocnicze :  
1. Jakie są przyczyny grzechu okultyzmu? 
2. Jakie są skutki okultyzmu? 
3. Dlaczego okultyzm jest zły w oczach Bożych? 
4. Jak mogę walczyć z tym grzechem ? 
 
Grzech - alkoholizm  
 
Pytania pomocnicze : 
1. Jakie są przyczyny grzechu alkoholizmu? 
2. Jakie są skutki alkoholizmu? 
3. Dlaczego alkoholizm jest zły w oczach Bożych? 
4. Jak mogę walczyć z tym grzechem? 
 
Grzech - myśli samobójcze  
 
Pytania pomocnicze : 
1. Jakie są przyczyny myśli samobójczych? 
2. Jakie są skutki myśli samobójczych ? 
3. Dlaczego myśli samobójcze są złe w oczach Bożych ? 
4. Jak mogę walczyć z tym grzechem ? 
 
Grzech - narkomania  
 
Pytania pomocnicze : 
1. Jakie są przyczyny grzechu narkomanii? 
2. Jakie są skutki narkomanii? 
3. Dlaczego  narkomania jest zła w oczach Bożych ? 
4. Jak mogę walczyć z tym grzechem ? 
 

 

7.4. Podsumowanie pracy w grupach, każda grupa prezentuje swoje odpowiedzi zapisane na 
kartce papieru na forum klasy (8 minut). 

7.5. Podsumowanie pracy przez nauczyciela (4 minut). 

 

 


