
Scenariusz katechezy w klasie VIII a (czwartek, 23.04.) i VIII b (piątek, 24.04.) 

 

1. Katechezę rozpoczniemy modlitwą Ojcze nasz. 

2. Zapisz teraz temat katechezy w zeszycie: Świat dziecka i nastolatka. Dojrzewanie. 

3. Nasz świat składa się z różnorodnych uczuć, które są treścią naszego życia. Z jednymi 

radzimy sobie lepiej z drugimi gorzej. Wszystkie uczucia możemy podzielić na dwie 

kategorie. Uczucia pozytywne (np. radość, zadowolenie, przyjemność, miłość, entuzjazm), 

oraz uczucia negatywne (np. gniew, zazdrość, złość, wstręt, niechęć, odraza, 

niezadowolenie). Same uczucia są moralnie obojętne, czyli nie są ani dobre ani złe. Dopiero 

to, co robimy pod wpływem naszych uczuć może nas doprowadzić do szczęścia i świętości 

albo do grzechu. Szczególnie w okresie dojrzewania (gdy przychodzą wybuchy złości i 

nieakceptacji wielu decyzji ze świata dorosłych np. rodziców) istnieje potrzeba, by nauczyć 

się właściwie kierunkować swoje uczucia. 

4. Podczas dzisiejszej katechezy rozpocznij oglądanie filmu pt. „Ósmoklasiści nie płaczą”, 

który dokończysz na następnej katechezie. (możesz film odnaleźć w innych miejscach) 

Dostęp do filmu:  

https://www.cda.pl/video/5443014c 

 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i  

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 03.05.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 

 

Scenariusz katechezy w klasie VIII a (piątek, 24.04.) i VIII b (poniedziałek, 27.04.) 

 

1. Pomódl się słowami: „Jezu ufam Tobie”. 

2. W zeszycie zapisz temat katechezy: Za każdym razem widzę siebie inaczej. 

3. Jesteśmy już w połowie filmu. Jestem przekonany, że historia głównej bohaterki 

zainteresowała Ciebie i jesteś ciekawy, jak rozwinie się oraz zakończy. Po skończonym 

filmie zapisz w zeszycie 3 zdania, które będą Twoją oceną tego filmu. Możesz 

wkomponować w treść oceny uczucia, które pojawiły się w czasie oglądania. 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i 

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 03.05.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 
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