Dodać filmik oddzielnie! Na wszelki wypadek.
Autor katechezy: Łukasz Klęczar
Szkoły: Podstawowa, Gimnazjum, Średnie.

KONSPEKT KATECHEZY
Temat katechezy: Świadek wiary. Jakub Błaszczykowski - „Wrócę silniejszy”.

I. Założenia edukacyjne
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne
- Uczeń rozumie czym jest wiara w życiu człowieka
- Uczeń zna życiorys Jakuba Błaszczykowskiego, który pomimo różnych trudności życiowych stara się w
swoim życiu stawiać Jezusa na pierwszym miejscu.
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza
Uczeń po katechezie:
- wie kim jest świadek Jezusa,
- prezentuje otwartość na działanie Boga w naszym życiu.
Umiejętności
Uczeń po katechezie
- potrafi uzasadnić potrzebę wiary w życiu człowieka na przykładzie Jakuba Błaszczykowskiego,
- potrafi dostrzec zamysł Boży w codziennym życiu.
Postawy
Uczeń po katechezie
- pragnie, gdy na jego drodze pojawią się jakieś trudności, stawać się silniejszym i prosić o pomoc Pana
Boga.
3. Metody
- głównie wykład z prezentacją multimedialną, rozmowa kierowana, krzyżówka, projekcja filmu.
4. Środki dydaktyczne
- Film, prezentacja multimedialna, głośniki, rzutnik, ekran do rzutnika, krzyżówka, zdjęcia z życia Jakuba
Błaszczykowskiego.
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II. Przebieg katechezy
TREŚĆ
1. Modlitwa wprowadzająca:
Piosenka: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Jako wprowadzenie, Prowadzący informuje uczniów, że niektóre
informacje z prezentacji zostaną użyte przy rozwiązywaniu krzyżówki pod
koniec lekcji. Prosi by uczniowie próbowali zapamiętać najważniejsze
wydarzenia.
2. Sytuacja życiowa (egzystencjalna):
Zapoznanie się z życiorysem Jakuba Błaszczykowskiego

METODY

CZAS

Modlitwa
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Slajdy 3-4
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Slajdy 6-13
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3. Zapoznanie się z karierą zawodową Jakuba Błaszczykowskiego
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4. Przepowiadanie: Przytoczony zostaje fragment Dz. 3,16; należy
zwrócić uczniom uwagę na słowo Wiara. Prowadzący komentuje: Dwa
zdania przytoczone przed chwilą wyrażają prawdę, że uzdrowienie i wiara
przyszły przez imię Jezusa i to właśnie imię jest przedmiotem wiary. We
fragmencie tym Łukasz zakłada wiarę chorego. „Wiara” (gr. pistis)
wyraża tu czynne oddanie się zmartwychwstałemu Chrystusowi, dzięki
czemu cud się dokonał.
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Slajdy 14-15

Następnie przechodzimy do slajdu w którym Jakub Błaszczykowski
wypowiada się czym dla niego jest wiara i w czym ta wiara mu pomogła.
Prowadzący komentuje: Kuba jest wierzącym człowiekiem. Nie boi się o
niej mówić. Wiara pozwoliła mu pokonać trudności, których mało który
młody człowiek jest w stanie pokonać:

Slajdy 16-18

5. Zastosowanie życiowe:
Ukazanie Jakuba Błaszczykowskiego – jako świadka Chrystusa,
ukazanie, oraz że w jego codziennym, bardzo pracowitym, życiu nie
brakuje miejsca dla Pana Boga.
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Slajd 19

Proszę pamiętać o włączeniu głośników, ponieważ w tym slajdzie
automatycznie nastąpi projekcja filmu. Trzeba zobaczyć przed
katechezą czy film pójdzie i czy dobrze go widać. Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=9Sfo7YdkONI dostęp 26.01.2017

Slajd 21
Film

Ambasador ŚDM:
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Po filmie Prowadzący może nawiązać do Światowych Dni
Młodzieży: Czy znacie kogoś bliskiego kto był w Krakowie podczas
ŚDM? Jak wspomina ŚDM?
Można krótko zwrócić uwagę na charytatywną działalność Jakuba
Błaszczykowskiego

Slajd 22

6. Podsumowanie treści,
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Slajd 23
Rozwiązanie
Krzyżówki
Praca samodzielna

Prowadzący rozdaje uczniom krzyżówki do wypełnienia (około 3 minut)
po czym wspólnie odczytują pytania i hasła. Krzyżówka jest do wklejenia
do zeszytu jako notatka z lekcji „Świadek wiary”.
Rozwiązanie Krzyżówki:
1. Szesnaście
2. Wiara
3. Fiorentina
4. Ambasadorem
5. Dortmund
6. Grudzień
7. Truskolasy
HASŁO: ŚWIADEK
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7. Zadanie domowe:
Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Dlaczego możemy nazywać Zadanie domowe
Jakuba Błaszczykowskiego świadkiem Jezusa?
8. Modlitwa na zakończenie:
Pomódlmy się o odwagę by świadczyć o swojej wierze.
Ojcze nasz…
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Korekta: Karolina Fromont
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Pytania do krzyżówki:
1. Jaki numer nosi Jakub Błaszczykowski na koszulce reprezentacji Polski?
2. "..... to nie jest dla mnie puste słowo".
3. Klub, który swoją siedzibę ma we Florencji.
4. W 2016 roku był ..... ŚDM w Polsce.
5. W jakiej miejscowości znajduje się klub, w którym Jakub Błaszczykowski rozegrał 253 mecze?
6. W miesiącu tym urodził się Jakub Błaszczykowski.
7. Miejscowość, w której wychowywał się Jakub Błaszczykowski.
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