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Artur Czarnecki 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie 
 

KONSPEKT LEKCJI 

Przedmiot: Religia 

Klasa 2 a LO 

Temat: Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. 

Cele Katechezy 

Cel główny: 
 Uczeń poznaje bliższe informacje na temat Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 

w 2016 roku. 

Cele szczegółowe:  
Uczeń: 
 wyjaśnia cel i znaczenie ŚDM, 
 wie, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 25-31 lipca w Krakowie, 
 interpretujeniezmienne symbole ŚDM: ikona i krzyż, 
 wskazuje istotę symboli ŚDM w Krakowie: logo, hymn, hasło. 

Metody 
Podające: słoneczko, wykład, praca z tekstem 
Eksponujące: prezentacja 
Praktyczne: ćwiczeń praktycznych 

Środki dydaktyczne 
Prezentacja,modlitwa Światowych Dni Młodzieży, tekst hymnu „Błogosławieni miłosierni”, 
quiz z pytaniami. 

Literatura: www.sdmlowicz.pl,www.krakow2016.com 

Przebieg lekcji 

1. Czynności organizacyjne – ok. 10 minut: 
 sprawdzenie listy obecności, 
 sprawdzenie wiadomości z poprzedniej katechezy. 

2. Wprowadzenie do nowego tematu zajęć – ok. 10 minut  
Korzystam z metody „słoneczko”. Piszę na tablicy Światowe Dni Młodzieży, uczniowie 
podchodzą i dopisują skojarzenia. W podsumowaniu wskazuję uczniom, że jest to 
spotkanie z papieżem Franciszkiem. Idee spotkań zainicjował w 1986 roku Jan Paweł II 
przez podarowanie młodym: Krzyża Chrystusa – symbolu ŚDM oraz ikony Matki Bożej 
„SalusPopuliRomani”. 
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3. Modlitwa w intencji ŚDMi hymn 
Rozdaję uczniom kartki z modlitwą w intencji ŚDM. Odczytujemy ją w klasie. 
Rozdaję kartki z hymnem. Uczymy się hymnu Światowych Dni Młodzieży. 

4. Symbole ŚDM 
W celu przybliżenia znaczenia symboli ŚDM, hymnu i modlitwy pokazuję uczniom 
prezentację. Wskazuję w niej, iż młodzież spotka się z Papieżem Franciszkiem 28 lipca: 
ceremonia powitania, spotkania i wspólna droga duchowa, która potrwa do 31 lipca, kiedy 
to Franciszek roześle młodzież. Tematem wiodącym ŚDM będzie „Boże Miłosierdzie”. 

5. Podsumowanie katechezy 
Formą sprawdzenia wiadomości będzie Quiz, dzięki któremu każdy uczeń sprawdzi, 
co zapamiętał z katechezy. 
 

Quiz 

Otrzymałeś kartkę z pięcioma pytaniami. Każde jest za dwa punkty. Rozwiązuj samodzielnie. 
Na koniec policz punkty, które zdobyłeś. 

 

1.  W jakich dniach odbędą się ŚDM w Krakowie? 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. Czyj obraz stał się inspiracją do powstania symbolu ŚDM? 

………………………………………………………………………………….. 

 

3. Którzy z Papieży brali udział w kolejnych ŚDM? 

…..………………………………………………………………..…………. 

 

4. Który Papież był pomysłodawcą ŚDM? 

………………………………………………………………………………. 

 

5. Wymień dwa niezmienne symbole ŚDM. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Suma punktów: …………………………………………………… 
GRATULACJE!!! 


