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Tytuł/Temat: Religia jest jak walizka, którą pakujemy na resztę życia. 

Adresaci lekcji: Scenariusz katechezy dla 1 klasy szkoły ponadpodstawowej, katecheza 

wstępna 

Najważniejsze zagadnienia i pojęcia:  

 motywacja - stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą,  

 podróż - przemieszczanie się ludzi pomiędzy odległymi geograficznie lokalizacjami, 

 sonda - to jedna z form, która umożliwia poznanie różnych opinii na wszelkie tematy, 

 walizka - przenośne opakowanie na bagaż, 

 wartości - to cechy, zachowanie lub normy niezwykle cenne i pożądane przez jednostkę czy 

społeczeostwo. 

Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach a szczególnie na poziomie szkoły ponadpodstawowej, bardzo trudno 

jest w obliczu przemian społecznych i mentalnościowych młodzieży, przekonująco uzasadnid 

potrzebę uczęszczania na zajęcia religii w szkole. Niniejsza katecheza jest poprowadzona w 

ten sposób, aby uczniowie samodzielnie doszli do tego, jak wiele dobra niesie ze sobą 

uczestnictwo w katechezie. Dodatkowym atutem jest to, że jest to przedstawione w sposób 

pozytywny – skupiając się na atutach. Taki sposób dotarcia do młodzieży jest skuteczniejszy 

niż wprowadzane sankcje czy straszenie niedopuszczeniem do bierzmowania. Katecheza 

głównie opiera się rozmowie z uczniami, ich samodzielnej pracy ale również korzysta z 

nowoczesnych środków jak filmik z YouTube oraz wizualizacji w postaci zdjęd, co pobudza 

również wyobraźnię uczniów.    

Cel ogólny: Uświadomienie uczniom, że religia jest ważnym przedmiotem w szkole, że warto 

uczęszczad na religię. 

Cele szczegółowe - uczeo: 

- formułuje czego chciałby się nauczyd na lekcji religii i co chce zachowad na przyszłośd, 

- wymienia wartości, które niesie ze sobą lekcja religii, 

- przeprowadza refleksję nad swoim życiem, 

- odpowiada na pytanie dokąd zmierza, co jest ostatecznym celem życia, 

Powiązanie z podstawą programową: rozwijanie poznania wiary, utożsamia się z osobami 

wierzącymi, ukazuje sens pogłębiania wiary, kształtuje pragnienie podążania za Chrystusem 

w drodze do nieba 



Planowane umiejętności zdobyte przez uczniów - Uczeo: Potrafi uzasadnid dlaczego 

uczęszcza na lekcje religii, wymienia korzyści jakie zdobędzie przez swoje uczestnictwo, jest 

świadomy, że Jezus wspomaga go w życiu i jest jego towarzyszem, jest zaangażowany w 

lekcję religii. 

Metody i formy pracy: rozmowa kierowana, eksponująca, projekcja krótkiego filmu – sondy, 

praca z obrazem, praca w grupach – wypełnianie schematu, praca z Pismem Świętym,. 

Pomoce dydaktyczne: film sonda: Jak ci minęły wakacje? 

https://www.youtube.com/watch?v=dincUevto8k&t=2s ,  

Zdjęcia osoby z walizką będących w podróży  https://bit.ly/3TStK1O   załącznik nr 1 

oraz bagaży https://bit.ly/3BlOGHl  załącznik nr 2, 

praca ze schematem walizki, Pismo Święte 

Przebieg katechezy: 

Przywitanie i modlitwa 

Katecheta wita uczniów (najprawdopodobniej będzie to druga lekcja religii więc uczniowie 

już poznali katechetę oraz siebie nawzajem w nowej szkole) i zaprasza do wspólnej 

modlitwy, w której podziękujemy Panu Bogu za czas wakacji, wypoczynku i za wszelkie 

dobro, którego doświadczyliśmy, pozostawiamy chwilę ciszy aby chętni uczniowie mogli 

powiedzied za co konkretnie chcą podziękowad Bogu albo może o coś poprosid. Odmawiamy 

modlitwę Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. 

Wprowadzenie 10 min: 

Projekcja filmu 

Katecheta: Powróciliśmy myślami do minionego już czasu wakacji, obejrzyjcie teraz sondę 

uliczną, która pozwoli wam przypomnied sobie co robiliście w tym wolnym czasie. 

https://www.youtube.com/watch?v=dincUevto8k&t=2s 

Katecheta: Może ktoś z was chce się podzielid tym, gdzie spędził wakacje? (Chętni uczniowie 

wypowiadają się krótko) 

Katecheta: Jeśli wyjeżdżamy na dłuższy czas, to co zabieramy ze sobą? (uczniowie wymieniają 

różne rzeczy, które zabierali w podróż) W co pakujemy te wszystkie wymienione przez was 

rzeczy? (plecak, walizka) Teraz mamy takie nowoczesne i wygodne walizki, których nie 

musimy nosid, na kółkach, więc także możliwości zapakowania większej ilości rzeczy. 

Wyświetlenie zdjęcia przedstawiającego osobę będącą w podróży oraz zdjęcie bagaży  
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https://bit.ly/3TStK1O
https://bit.ly/3BlOGHl
https://www.youtube.com/watch?v=dincUevto8k&t=2s


Katecheta: Czy zdarzyło się wam czegoś istotnego zapomnied zapakowad do waszej walizki, 

jak się wtedy czuliście i jakie konsekwencje ponieśliście?  

 na pewno pojawią się wśród wypowiedzi uczniów pewne zapomniane rzeczy jak: 

szczoteczka do zębów, piżama, buty, kosmetyki, dokumenty itp. Przeżywane uczucia: 

zagubienie, poczucie braku, poczucie straty, złośd. Konsekwencje: koniecznośd 

wydawania pieniędzy aby kupid zapomnianą rzecz, pojawiające się pytanie: I co ja 

teraz zrobię? Albo wręcz niemożnośd wyjazdu, jeśli zapomnienie dotyczy 

dokumentów) 

Rozwinięcie 30 min: 

Katecheta prosi jednego z uczniów o zapisanie na tablicy tematu dzisiejszej katechezy: 

Religia jest jak walizka, którą pakujemy na resztę życia. 

Katecheta: W temacie lekcji jest zawarta metafora, przypomnijmy sobie czym jest metafora, 

przenośnia. (uczniowie powinni przytoczyd definicję albo własnymi słowami wytłumaczyd, 

jeśli nie, możemy im w tym pomóc)  

Metafora jest to językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze 

sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż 

dosłowny sens wyrazów https://pl.wikipedia.org/wiki/Metafora 

Rozmowa z uczniami 

Jak rozumiecie tę przenośnię zawartą w naszym temacie? (uczniowie się wypowiadają, 

porównują życie do podróży a zawartośd walizki do wartości, umiejętności, które będą w 

życiu potrzebne, w razie czego zadajemy pomocnicze pytania, które mają nakierowad 

uczniów na właściwe tory myślowe) 

Jesteście już w szkole ponadpodstawowej, gromadzicie wiedzę, doświadczenie, które będzie 

wam służyło w dorosłym życiu, z każdego przedmiotu, którego się uczycie możecie coś 

wartościowego dla siebie wynieśd, różne przydatne umiejętności, możecie kształtowad siebie, 

pracowad nad sobą, zachwycad się wartościami i kształtowad je w sobie, brad przykład z tych, 

którzy odnieśli sukces w danej dziedzinie. (można poprosid aby uczniowie krótko powiedzieli 

co im się przyda w dalszym życiu z matematyki – umiejętnośd dokonywania obliczeo, z 

biologii wiedzę o funkcjonowaniu organizmu itp.) 

Praca w grupach 

Katecheta rozdaje uczniom schematy - rysunki przedstawiające walizkę. 

Katecheta: Na schemacie walizki wypiszcie, pracując w trzyosobowych grupach, te 

umiejętności, wartości, pytania, na które odpowiedzi chcecie wynieśd z religii a które będą 

wam służyły na całe życie, dzięki którym życie może byd dla was bardziej zrozumiałe i pełne 

pokoju wewnętrznego.  Wasza praca w grupach będzie trwad 5 min. Następnie 
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przedstawiciel grupy przeczyta wyniki i uzasadni jedną z wypisanych przez was rzeczy, a inna 

osoba z grupy zawiesi na tablicy waszą kartkę. (po wykonanej pracy następuje prezentacja 

wyników, katecheta uzupełnia w razie potrzeby wypowiedzi uczniów – uzasadnienie np. 

znajomośd Pisma Świętego i umiejętnośd posługiwania się nim – Biblia jest wskazówką jak 

należy postępowad, Bóg przemawia do człowieka przez swoje Słowo, można w nim znaleźd 

pocieszenie i umocnienie w życiu) Praca uczniów powinna zostad oceniona, albo 

przynajmniej nagrodzona np. plusami, jeżeli taki system oceniania ma dany nauczyciel. 

Przykładowe wypowiedzi pisemne uczniów, które mogą znaleźd się w walizce (kolejnośd 

losowa): 

 Modlitwa, wiara, wiedza o Bogu, czystośd, znajomośd Pisma Świętego, wrażliwośd na 

drugiego człowieka, umiejętnośd pomagania, znajomośd przykładów życia świętych, 

dobrod, wybaczanie urazów, pokora, miłośd, uczciwośd, zachęcenie do praktyk 

religijnych, tolerancja, lepsze zachowanie, refleksje na temat sensu życia, wiedza 

teologiczna, więcej empatii, pogłębienie relacji z Bogiem, tworzenie modlitwy 

własnymi słowami, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętnośd śpiewania piosenek 

religijnych, umiejętnośd odmawiania różaoca, większa odpowiedzialnośd, bycie 

pomocnym, umiejętnośd noszenia Boga w sercu, rozwój wiary, spokój ducha, 

odnalezienie własnej drogi w życiu 

Katecheta: Dziękuję wam za owocną pracę, jakie wnioski można wyciągnąd z tej części 

katechezy? 

 uczniowie powinni przyznad, że religia jest potrzebna, aby stawad się coraz lepszą 

wersją samego siebie, aby rozwijad się harmonijnie, nie tylko fizycznie ale także 

duchowo, aby w przyszłości dokonywad właściwych wyborów moralnych 

Katecheta: Jak już stwierdziliście wcześniej życie można porównad do podróży, my dziś 

pakowaliśmy walizkę na tę podróż. Jest to bardzo częsty motyw występujący w literaturze, 

często występuje określenie - droga życia. Droga musi mied jakiś cel, przeznaczenie. 

Sięgniemy teraz do Pisma Świętego, a zobaczycie jaki cel naszej ziemskiej podróży proponuje 

nam Jezus. 

Praca z Pismem Świętym 

Katecheta rozdaje uczniom Pismo Święte i prosi o odszukanie fragmentu J 14, 1-6 i wyznacza 

chętnego ucznia do przeczytania. 

W rozmowie kierowanej uczniowie odpowiadają na pytania. 

 Dokąd odchodzi Jezus? (do domu Ojca) 

 Po co odchodzi Jezus? (przygotowad nam miejsce) 

 Co na nas czeka w domu Ojca? (wiele mieszkao) 



 Kim jest dla nas Jezus? (drogą, prawdą i życiem, jest naszym towarzyszem, czyli jest z 

nami we wszystkich chwilach naszego życia: zarówno trudnych jak i szczęśliwych) 

Katecheta: Jezus nadaje naszej pracy nad sobą i naszym staraniom głęboki sens, sens mający 

wymiar życia wiecznego. 

Podsumowanie – 3  min 

Katecheta: Zdaję sobie sprawę, że jesteście na religii z różnych przyczyn, niektórzy dlatego, że 

rodzice im każą, inni dlatego aby rozwijad swoją wiarę i przyjaźo z Jezusem a jeszcze inni 

dlatego aby przystąpid do bierzmowania i wiele, wiele innych powodów. Te motywacje nie 

muszą się wykluczad, mogą występowad jednocześnie, albo pojedynczo, ale to nie zmienia 

faktu, że cieszę się, że tutaj jesteście i myślę, że ze względu na tak wielkie korzyści jakie 

możecie odnieśd z uczęszczania tutaj, postaracie się aby wasze uczestnictwo było aktywne i 

pełne zaangażowania, nastawione na zdobywanie tak pięknych wartości i umiejętności, które 

będą wam potrzebne w dorosłym życiu. Bo samo chodzenie na religię nie wystarczy, przy 

braku chęci. Pamiętajcie, że cel jaki nam prześwieca nie zatrzymuje się na życiu doczesnym 

ale sięga aż po życie wieczne, w domu Ojca. 

Praca domowa: 

Podczas wieczornej modlitwy poproś Pana Boga o pomoc w rozwoju duchowym na lekcjach 

religii oraz w życiu codziennym. 

Modlitwa 

Powstaomy i pochwalmy Pana Boga: 

Chwała Ojcu… 

Korelacja z edukacją szkolną: język polski, geografia 

Załączniki: 

Załącznik nr.1 

 Film, sonda:   https://www.youtube.com/watch?v=dincUevto8k&t=2s 

Załącznik nr 2, nr 3 

 Zdjęcia podróż, bagaż: https://bit.ly/3TStK1O  https://bit.ly/3BlOGHl   

Załącznik nr 4 

 Definicja metafory: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metafora 

Załącznik nr 5 

https://www.youtube.com/watch?v=dincUevto8k&t=2s
https://bit.ly/3TStK1O
https://bit.ly/3BlOGHl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metafora


 Schemat walizki: 

https://pl.dreamstime.com/walizka-rysuje-t%C5%82a-trawy-kwiecistego-wektora-

image111869796 

Załącznik nr 6 

 Tekst Pisma Świętego J 14,1-6 

https://wbiblii.pl/szukaj/J+14%2C1-6 

(Załączniki do wydruku poniżej)  

https://pl.dreamstime.com/walizka-rysuje-t%C5%82a-trawy-kwiecistego-wektora-image111869796
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Załącznik nr 2 

 

  



Załącznik nr 3 

 

  



Załącznik nr 4 

Metafora jest to językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze 

sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż 

dosłowny sens wyrazów 

Załącznik nr 5 

 

Załącznik nr 6 

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA MOWA POŻEGNALNA 

       Do domu Ojca 

14
 1 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie* w Boga? I we Mnie wierzcie!
 2 

W domu 

Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce.
 3 

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 

zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
 4 

Znacie drogę, dokąd Ja idę».
 5 

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 

drogę?»
 6 

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem*. Nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
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