
Ewa Koniec SP3 

przedmiot nauczany: religia. 

 

Scenariusz zajęć dla klasy 7-8. 

 

TEMAT: ŚMIERĆ, I CO DALEJ? (niebo, piekło, czyściec). 

 

Cel główny: uczeń wie, że śmierć nie kończy życia człowieka wierzącego, zna nauką 

Kościoła na temat rzeczy ostatecznych człowieka. 

Cele szczegółowe, uczeń: 

– zna naukę Kościoła na temat rzeczy ostatecznych człowieka- eschatologia; 

– zna i potrafi wymienić rzeczy ostateczne człowieka; 

– rozumie, czym jest śmierć dla chrześcijanina; 

– potrafi powiedzieć, co to jest dusza; 

– wie czym jest niebo, piekło, czyściec. 

 

Metody pracy: burza mózgów, pogadanka, wykład, praca z tekstem Biblii i KKK. 

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, tekst 

opowiadania „O ciszy umierania”, kartki papieru, prezentacja. 

 

Czynności wstępne: 

– przywitanie 

– modlitwa 

– sprawdzenie obecności. 

 

1. WPROWADZENIE 

Katecheta rozdaje uczniom kartki, na których mają zapisać odpowiedź na pytanie: 

– Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że jutro umrzesz? Masz 24 godziny, na 

co byś przeznaczył ten czas? 

Powrócimy do tej części w zakończeniu  katechezy. 

Katecheta zapoznaje uczniów z nauką Kościoła- eschatologią, zajmującą się kwestią 

rzeczy ostatecznych człowieka. 

 

II ROZWINIĘCIE 

Katecheta w rozmowie z uczniami, i przy pomocy tekstów z Pisma Świętego i KKK, 

wyjaśnia / przedstawia prawdy dotyczące: 

1. Kim jest człowiek? (istota cielesno- duchowa) s.3 

2. Co to jest/ czym jest dusza? s.4 

3. Co to jest śmierć; s.5/s.6 

a) z punktu widzenia medycyny (ustanie funkcji życiowych; dodatkowe pojęcia 

letarg, śmierć kliniczna) 

b) w nauce Kościołą (próg, przez który musimy przejść; zmiana rodzaju życia, 

nadzieja własnego zmartwychwstania). s.7 

4. Rzeczy ostateczne człowieka: 

a) śmierć s.8 



b) sąd Boży (szczegółowy) s.9/10 

c) niebo s.11-14 (czyściec s.15-17) albo piekło s.18-23 

Po omówieniu poszczególnych zagadnień katecheta zadaje pytania: 

– Czy śmierci należy się bać? 

– Czego boimy się bardziej śmierci, czy może raczej sposobu umierania? 

– Jak chrześcijanin powinien podchodzić do kwestii śmierci?(to koniec ziemskiej 

piekgrzymki człowieka) 

Wypowiedzi uczniów. 

W tej części katecheta przedstawia opowiadanie o „O ciszy umierania”. s.24 

 

III ZAKOŃCZENIE 

W zakończeniu nastepuje powrót do pytania z rozpoczęcia katechezy, uczeń ma za 

zadanie odpowiedzieć znów na powyższe pytanie, może zmieniło się jego zdanie co 

do sposobu przeżycia ostatniego dnia swego życia. 

Po zapisaniu przez uczniów i zebraniu kartek przez katechetę, wybiera on kilka 

i głośno odczytuje. 

Jako podsumowanie przedstawia historię o św. Janie Bosko i Dominiku Savio. 

 

Zeszyt ucznia: 

1. Temat. 

2. Rzeczy ostateczne człowieka ( z krótkim objaśnieniem). 

3. Czym jest śmierć w nauce Kościoła. 


