
KONSPEKT KATECHEZY 

I.Część ogólna 
Konspekt katechezy dla kl. III a.                                                    
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile.                                                                                        

Katechezę przeprowadziła s. Małgorzata Kuczma FMA  dn. 19.03.2019 r. 
Temat: Święty Józef – Opiekun Św. Rodziny 

1. Cel dydaktyczny: Ukazanie św. Józefa jako człowieka sprawiedliwego, dobrego, opiekuna     

rodziny.  Pogłębienie wiedzy na temat Świętego. 

2. Cel wychowawczy: Zachęcenie uczniów do modlitwy za swoją rodzinę i wspólnotę 

Kościoła przez wstawiennictwo Św. Józefa. 

3. Cele operacyjne: Uczeń wie, że św. Józef był mężem Maryi i opiekunem Jezusa.                                 

Wie, że opiekował się Świętą Rodziną na prośbę samego Boga..                                                               

Uczeń zna wydarzenia z życia św. Józefa.                                                                                                  

Uczeń modli się przez wstawiennictwo św. Józefa za swoją rodzinę i wspólnotę Kościoła. 

4. Plan katechezy: 

 Czynności wstępne: 

Modlitwa na rozpoczęcie katechezy.                                                                                    

Sprawdzenie obecności. 

 Zainteresowanie tematem katechezy: 

Krótkie wprowadzenie do tematu katechezy – wskazanie celów i zadań.                                             

Rozmowa na temat tego, co już wiemy o św. Józefie i o tym, że jest mało znanym 

świętym. 

 Opracowanie nowego materiału: 

Projekcja filmu – zapoznanie z życiem św. Józefa..                                                                          

Rozmowa na temat powyższego filmu. Wskazanie na to, że w Piśmie Świętym jest 

tylko kilka wzmianek na temat św. Józefa i na to, że tak naprawdę św. Józef na kartach 

Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa – Mt 1, 19 – 2, 23. 

 Uogólnienie materiału: 

Wskazanie na to, że św. Józef dobrze wypełnił misję zleconą mu przez Boga. Został 

obrany patronem rodzin, ojców i Kościoła powszechnego. Był człowiekiem 

sprawiedliwym, posłusznym Bogu i nakazom Prawa Bożego. Wskazanie na to, że w 

Polsce, w Kaliszu jest sanktuarium św. Józefa, do którego pielgrzymują całe rodziny 

prosząc św. Józefa o wstawiennictwo (projekcja obrazu z sanktuarium). 

 Utrwalenie i podsumowanie materiału:                                                                                           
 Praca nad tekstem rozsypanki. Umieszczenie wyników na tablicy. 

 Wiązanie teorii z praktyką: 

Wskazanie, że św. Józef jest patronem rodzin, ojców. Wezwanie do ułożenia modlitwy 

za swoją rodzinę, ojca. Prezentacja modlitw. 

 Zapis do zeszytu:                                                                                                                             
 Zapis tematu, wiadomości o św. Józefie oraz ułożonej modlitwy. Wykonanie rysunku 

 (w zależności od czasu może to być zadanie domowe). 

 Czynności końcowe:                                                                                                              
 Ewentualne komunikaty.                                                                                                                             

 Wysłuchanie piosenki o św. Józefie pt.: „Sen Józefa” jako modlitwa na zakończenie 

 katechezy. 



5. Metody: podająca, poszukująca, pogadanka, opowiadanie, projekcja filmu, obrazu, 

dyskusja, praca z tekstem, praca samodzielna i twórcza ucznia, wysłuchanie piosenki 

religijnej. 

6. Formy: oglądanie filmu, obrazu, samodzielna praca ucznia ( układanie modlitwy i ich 

prezentacja), praca z tekstem, samodzielne wypowiedzi uczniów, słuchanie piosenki. 

7. Środki dydaktyczne: ilustracja, Pismo Święte, film, tablica interaktywna, tekst 

rozsypanki, piosenka w formacie mp3, magnesy, tablica magnetyczna. 

 

II. Część szczegółowa 
 

Ogniwa lekcji Metody, formy, 

środki 

Czynności 

nauczyciela 

Czynności ucznia 

1. Czynności 

wstępne 

Modlitwa 

 

 

Sprawdzenie  

obecności 

 

Wspólne 

odmówienie 

modlitwy Zdrowaś 

Maryjo 

 

Wywołanie uczniów 

według listy 

obecności 

Katecheta zachęca do 

modlitwy 

wstawienniczej o 

światło Ducha 

Świętego na czas 

katechezy 

 

Katecheta wywołuje 

uczniów według listy 

 

Uczniowie 

podejmują wspólną 

modlitwę razem z 

katechetą 

 

Uczniowie 

odpowiadają na 

wezwania katechety 

2. Zainteresowanie 

tematem katechezy 

Krótkie 

wprowadzenie do 

tematu katechezy – 

wskazanie celów i 

zadań 
 

Rozmowa na temat 

tego, co już wiemy o 

św. Józefie i o tym, 

że jest mało znanym 

świętym. 

 

 

Pogadanka 

 

 

 

 

 

Opowiadanie 

Katecheta wskazuje 

na cele obecnej 

katechezy i zadania, 

jakie zostaną podjęte 

przez uczniów w 

trakcie jej trwania 
 

Nauczyciel wskazuje 

na to, ze wciąż mało 

wiemy na temat św. 

Józefa. Utrwalenie 

dotychczasowej 

wiedzy na temat 

Świętego. 

 

 

Uczniowie starają się 

zapamiętać zadania, 

które przed nimi stają 

do wykonania 

 

Uczniowie 

opowiadają o tym, co 

wiedzą na temat św. 

Józefa 

3. Opracowanie 

nowego materiału 

Wskazanie na to, że 

dziś jest Uroczystość 

św. Józefa stąd 

wybór tematu 

katechezy aby 

pogłębić znajomość 

postaci tego 

Świętego 

 

Projekcja filmu o św. 

Józefie 

 

 

Podająca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekcja filmu 

 

 

Katecheta wskazuje 

na to, dlaczego dziś 

będziemy mówić o 

św. Józefie 

 
 

 

 

 

 

 

Uczniowie słuchają 

katechety 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie oglądają 

film na tablicy 



 

 

 

 

 

Wskazanie na to, że 

wszystko co zostało 

powiedziane podczas 

filmu jest zapisane w 

Piśmie Świętym – 

Mt 1, 19 – 2,23 

Podkreślenie, że św. 

Józef nie wypowiada 

ani jednego słowa na 

kartach Pisma 

Świętego 

 

 

 

 

 

 

Czytanie Pisma 

Świętego 

Katecheta włącza 

film i prosi uczniów, 

by uważnie wsłuchali 

się w życiorys św. 

Józefa 

 

 

Katecheta prezentuje 

wybrane fragmenty z 

Biblii mówiące o św. 

Józefie i prosi o 

porównanie filmu z 

wysłuchanymi 

tekstami 

 

interaktywnej i 

wsłuchują się z 

uwagą w każde 

wypowiedziane 

słowo 

 

Uczniowie wsłuchują 

się w słowa Pisma 

Świętego i 

porównują z tekstem 

o św. Józefie 

zawartym w filmie, 

wskazują, że brak 

jest słów 

wypowiedzianych 

przez Świętego 

4. Uogólnienie 

materiału 

Wskazanie na to, że 

św. Józef dobrze 

wypełnił misję 

zleconą mu przez 

Boga. Był 

człowiekiem 

sprawiedliwym, 

posłusznym Bogu i 

nakazom Prawa 

Bożego. 
 

Podkreślenie, że św. 

Józef został 

ogłoszony patronem 

rodzin, ojców i 

Kościoła. 
 

Wskazanie na to, że 

w Polsce, w Kaliszu 

jest sanktuarium św. 

Józefa, do którego 

pielgrzymują całe 

rodziny prosząc św. 

Józefa o 

wstawiennictwo. 

 

 

Dyskusja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz obrazu 

 

 

Katecheta pyta w 

jakich sytuacjach 

życiowych widać, że 

Józef był posłuszny 

Bogu, że był 

sprawiedliwy, itp. 

 

 

 

 

Katecheta pyta o 

powody, dla których 

zdaniem uczniów, 

św. Józef mógł 

zostać patronem 

rodzin, ojców i 

Kościoła 

 
 

Katecheta mówi o 

sanktuarium św. 

Józefa w Kaliszu i 

pokazuje obraz, który 

tam jest czczony 

 

 

Uczniowie 

odpowiadają na 

pytanie katechety 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

odpowiadają na 

pytanie katechety 

 

 

 

 

 
 

Uczniowie słuchają 

wypowiedzi 

katechety  i oglądają 

obraz 

5.Utrwalenie i 

podsumowanie 

materiału 

Praca nad tekstem 

rozsypanki. 

Umieszczenie 

wyników na tablicy. 

 

 

 

Praca z tekstem 

 

Katecheta prosi o 

podsumowani lekcji i 

umieszczenie na 

tablicy określeń 

dotyczących osoby 

św. Józefa 

Uczniowie wybierają 

odpowiednie kartki z 

tekstem cech 

dotyczących św. 

Józefa, podchodzą do 

tablicy i za pomocą 

magnesów 



umieszczają je na 

tablicy 

6.Wiązanie teorii z 

praktyką 

Wskazanie, że św. 

Józef jest patronem 

rodzin, ojców. 

Wezwanie do 

ułożenia modlitwy za 

swoją rodzinę, ojca. 

Prezentacja modlitw. 

 

 

Praca twórcza ucznia 

 

 

Katecheta wskazuj 

na to, że św. Józef 

jest patronem rodzin 

i ojców, dlatego 

przez jego 

wstawiennictwo 

można prosić Boga o 

potrzebne łaski dla 

swoich rodzin. Prosi 

o to, by każdy uczeń 

ułożył własną 

modlitwę za swoją 

rodzinę lub za 

swojego tatę. 

Prosi o 

zaprezentowanie 

modlitw. 

 

 

Uczniowie słuchają 

katechety wykonują 

podane zadanie. 

Chętni, prezentują 

swoje modlitwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Zapis do zeszytu 

Zapis tematu, 

wiadomości o św. 

Józefie oraz ułożonej 

modlitwy. 

Wykonanie rysunku. 

 

Samodzielna praca 

ucznia 

 

Katecheta prosi 

uczniów o zapisanie 

tematu, wiadomości 

o św. Józefie, 

ułożonej przez siebie 

modlitwy oraz 

wykonanie rysunku, 

który ma 

przedstawiać jakieś 

wydarzenie  z życia 

św. Józefa. 

 

Uczniowie wykonują 

polecenie katechety 

(w zależności od 

czasu rysunek zostaje 

do wykonania jako 

praca domowa). 

8.Czynności 

końcowe 

Ewentualne 

komunikaty.                                                                                                                             

Wysłuchanie 

piosenki o św. Józefie  

jako modlitwa na 

zakończenie 

katechezy. 

 

 

Podająca 

 

 

Katecheta podaje 

ewentualne 

ogłoszenia. 

Prosi o wsłuchanie 

się w słowa piosenki 

„Sen Józefa”, którą 

traktuje jako 

modlitwę na 

zakończenie 

katechezy 

 

 

Uczniowie słuchają 

katechety. Wykonują 

polecenie i na koniec 

dzielą się swoimi 

wrażeniami po 

wysłuchaniu piosenki 

 


