KONSPEKT
Temat lekcji: Święty Maksymalista - Maksymilian Kolbe.
Cel lekcji: Zrozumienie ubóstwa jako troski o pozyskiwanie czasu, dla głoszenia Miłości Boga i Maryi.
Cele katechetyczne-wymagania ogólne:


rezygnacja z dóbr materialnych i oderwanie od wszystkiego, co ziemskie na rzecz głoszenia
Miłosiernego Boga i Niepokalanej;



umocnienie omawianej zasady w życiu katechizowanych oraz wskazanie na konsekwencje jej
złamania.

Treści nauczania-wymagania szczegółowe:


po zajęciach uczeń opowiada o św. Maksymilianie Kolbe, jako postaci historycznej .



analizuje zasadę sięgania po większe wartości .



wie, że Bóg miłuje każdego człowieka, a wzorem jest Niepokalana.



po lekcji korzysta z różnych źródeł informacji.



udoskonalił pracę w zespole.

Metody
 pogadanka


obejrzenie prezentacji multimedialnej, fragmenty filmu.



praca z tekstem



rozmowa kierowana

Organizacyjne formy pracy uczniów
 praca na forum klasy


praca w grupach

Środki i pomoce dydaktyczne:


Hymn o św. Maksymilianie Kolbe, Piotr Michalica, chomikuj.pl



Życie za życie, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=123260



teksty do pracy w grupach



paski papieru



prezentacja multimedialna.



portret św. Maksymiliana Kolbe

Literatura:
 www.youtube.com/watch?v=TBQgsgSOqJc


http://www.faustyna.pl - http://www.chrzescijanie.pl



Św. Maksymilian Kolbe, prezentacja multimedialna http://www.swiatprezentacji.pl/pobieranie,sw_maksymilian_maria_kolbe,390


https://www.youtube.com/watch?v=ckoG8pur0BA, św. Maksymilian Maria Kolbe!

Przebieg zajęć

Treści i zadania metodyczno

Pomoce

- dydaktyczne

dydaktyczne

Powitanie

i Nauczyciel sprawdza listę obecności i wprowadza do

czynności

modlitwy. Intencja modlitwy: Módlmy się, abyśmy za

organizacyjne

przykładem św. Maksymiliana Kolbe byli zdolni

Czas
2 min.

rezygnować z dóbr materialnych i wykorzystać czas dla
większych wartości. Módlmy się słowami Magnificat,
dziękując Bogu za taką szansę.
Życiorys

św. Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat życia św.

Film,

8 min.

Maksymiliana

Maksymiliana Kolbe. Uczniowie zapoznają się z prezentacja

Kolbe

postacią Świętego. ( fragmenty filmu,

prezentacja multimedialna,

multimedialna.

w której
przedstawiony
jest życiorys św.
Maksymiliana
Kolbe lub zał. 2

Refleksje na bazie

Nauczycie dzieli klasę na 4 grupy, w których uczniowie

10 min.

filmu i prezentacji będą wykonywać kolage uwzględniając aspekty życia
multimedialnej

świeckiego i zakonnego pod kątem korzystania z dóbr
materialnych św. Maksymiliana Kolbe

Definicja ubóstwa Uczniowie prezentują pracę – kolage ukazując tylko

8 min.

ubóstwo, jakim żył św. Maksymilian Kolbe.
Co

dało

św. Uczniowie pracują w tych samych grupach (czterech) i paski

Maksymilianowi

otrzymują teksty mówiące o korzyściach z bycia mazaki

praktykowanie

ubogim. Każda grupa odpowiada na pytanie: co dało św. (2

ubóstwa?

Maksymilianowi praktykowanie ubóstwa?

papieru, 8 min.

grupy

otrzymują zał. 1,

a 2 zał. 2)

Wpływ

ubóstwa Korzyści św. Maksymiliana Kolbego z praktykowania Paski

na

postawy, B>M

na

myślenie, naukę, Był w stanie:
pracę

papieru, 7 min.
których

napisane



Nikogo nie krzywdzić



Szanował ludzkie życie, aż do oddania swego mocujemy

cechy ubóstwa,

życia dla jego obrony


są

tablicy

na
i

Rozumiał potrzebę prasy katolickiej w Polsce i pozostawiamy
do końca lekcji,

zagranicą


Miał czas na edukację ludzi w dziedzinie by to zostało
wpisane
do
religijnej, do podprowadzania ich ku Bogu



jako
Zbudował klasztor dla kilkuset braci i ojców zeszytu,
notatka z lekcji.
zakonnych oraz małe seminarium duchowne



Drukarnie i radiostację –wszystko bez stałego
zaplecza finansowego – z ofiar!



I to nie tylko w Polsce, bo i w Japonii stworzył
podobny Niepokalanów i wydawał Rycerza
Niepokalanej po japońsku!



Zawierzył

swoje

życie

Bogu,

ufał

Mu

bezwzględnie, do końca
Zadanie domowe

POMYŚL - Czy jesteś zdolny do ofiary, do rezygnacji

1 min.

ze swoich planów, aby w imię miłości Chrystusa nieść
pomoc bliźniemu? - Jaką wartość stanowi dla Ciebie
życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci? Czy
masz odwagę słowem i czynem stawać w jego obronie?
Modlitwa

Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu

końcowa

Biedaczyny z Asyżu, zapalony miłością Boga szedłeś
przez życie, praktykując cnoty heroiczne i spełniając
święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok na nas,
abyśmy także umieli rezygnować z tego co niekonieczne
do życia dla praktykowania dobra i ochrony życia
ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej

1 min.

śmierci.

