Autorzy: Agnieszka i Cezary Bartoń
Scenariusz katechezy
dla uczniów szkoły podstawowej na temat III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

Temat: III Synod Archidiecezji Lubelskiej. “Kościół - dom i szkoła Komunii”.
1.
▫
▫
2.

I. Założenia edukacyjne
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
Poznanie, czym jest synod w życiu Kościoła lokalnego
Poznanie sposobów pracy i najważniejszych zadań III Synodu Archidiecezji
Lubelskiej
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Wiedza
Uczeń:
▫
▫
▫
▫

Wie, dlaczego został zwołany III Synod Archidiecezji Lubelskiej
Wie, kto bierze udział w pracach Synodu i na czym polegają prace Synodu
Wie, jakie jest hasło Synodu i rozumie jego treść
Zna hymn i logo Synodu

Umiejętności:
Uczeń:
▫
▫
▫
3.

Potrafi określić, co to jest synod
Wie, gdzie można znaleźć informacje na temat pracy III Synodu
Potrafi wytłumaczyć, co oznaczają różne elementy symboliki związanej z Synodem
Korelacja z edukacją szkolną

Język polski: korzystanie ze Słownika wyrazów obcych w celu wyjaśnienia znaczenia słowa.
Budowanie krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej. Korzystanie z internetowych źródeł
informacji.
Historia: Synody diecezjalne jako wydarzenie historyczne. Ważne wydarzenia z życia
Kościoła jako element historii powszechnej np.. Sobór Watykański II.
4. Metody i techniki
Opowiadanie, rozmowa kierowana, projekcja prezentacji, wykorzystanie platformy
edukacyjnej LearningApps (krzyżówka), wypełnianie karty pracy.
5. Środki dydaktyczne
Pismo Święte w wydaniu elektronicznym (Biblia Tysiąclecia online), karta pracy ucznia
(graficzna notatka), komputer, projektor, prezentacje multimedialne, Internet

II. Przebieg katechezy
1.
2.
3.
o
o
o
o
4.
o
o
o
o
o
o
o

Modlitwa
Nawiązanie do poprzedniej katechezy
Sytuacja egzystencjalna
Rozmowa z uczniami na temat spotkań z innymi ludźmi ( z kim się spotykamy, w
jakim celu, w jakich miejscach).
Rozwiązanie krzyżówki. https://learningapps.org/16400205
Określenie celu katechezy - przybliżenie synodu w Kościele, a szczególnie
trwającego Synodu w Kościele lubelskim.
Zapisanie tematu katechezy: “Kościół - dom i szkoła Komunii.” III Synod
Archidiecezji Lubelskiej.
Wiara i życie Kościoła
Zaproszenie do zapoznania się z prezentacją.
Przedstawienie slajdów, dotyczących znaczenia pojęcia “synod” oraz wyjaśniających
przyczyny zwoływania synodu.
Przedstawienie kolejnych slajdów i podanie informacji o Kościele lokalnym, czyli
Archidiecezji Lubelskiej.
Przedstawienie slajdów na temat początków drogi Kościoła w świecie. Życie Pana
Jezusa i powołanie Apostołów.
Odczytanie fragmentu “Pisma Świętego” (J. 14,4-6)
Przedstawienie slajdów na temat symboli Synodu oraz ich znaczenia. Zaśpiewanie
Hymnu III Synodu.
Przedstawienie slajdów na temat Komisji Synodu i ich pracy. Wskazanie
najważniejszych tematów, obszarów refleksji i celów Synodu.

Katecheta może wykorzystać jedną z dwóch proponowanych prezentacji. Pierwsza z nich w
programie PowerPoint przeznaczona jest dla starszych uczniów (VII -VIII). W klasach
młodszych proponujemy skorzystanie z prezentacji Prezi.
https://prezi.com/p/c6fkld69mdvq/synod-wspolna-droga/
5. Zastosowanie życiowe.
Określenie, w jaki sposób można włączyć się w prace Synodu. Wykorzystanie końcowych
slajdów prezentacji.
6. Podsumowanie treści
Samodzielna praca uczniów z kartą pracy w formie graficznej notatki. Wpisanie odpowiedzi
na następujące pytania:
o
o
o
o
o
o

Co oznacza słowo “synod”? (definicja)
Co oznacza skrót J.14,4-6 i o czym mówi ten fragment?
Czym różniły się dawne synody od współczesnych? Zwróć uwagę, kto uczestniczył.
Jaki Sobór przyniósł zmiany w organizacji Synodów?
Jak brzmi Hasło III Synodu Archidiecezji Lubelskiej?
Kto bierze udział w pracach Synodu?

Katecheta może też inaczej wykorzystać kartę pracy, np.. razem z uczniami sprawdzić na
stronie Synodu, jakie prace synodalne trwają obecnie. Uczniowie powinni wtedy wpisać
krótkie informacje w odpowiednich miejscach (notatnik synodalny). Jeśli wybierzemy takie
rozwiązanie, wykonanie pozostałych zadań (udzielenie odpowiedzi na pytania) może być
pracą domową.
7. Notatka.
Notatkę stanowi uzupełniona i wklejona do zeszytu graficzna notatka.
8. Praca domowa (do wyboru)
Dowiedz się, kto z twojego najbliższego środowiska należy do komisji synodalnej.
Uzupełnij kartę pracy wpisując trzy aktualne wydarzenia synodalne.
Pamiętaj o osobistej modlitwie w intencji Synodu.

