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Realizowane treści z podstawy programowej: 

 

Religia: 

F. Wprowadzenie do misji. 

 

F1. Misyjna działalność Kościoła. 

F1.1. Uczeń wyjaśnia na czym polega misyjna natura Kościoła. 

F1a. Włącza się w różne formy pomocy misjom. 

F1c. Przejawia postawę misyjną. 

F1.3. Omawia przykłady działalności misyjnej zaangażowania osób duchownych i świeckich. 

 

F2. Odpowiedzialność świeckich za Kościół. Pojęcie i istota apostolstwa. Zaangażowanie 

chrześcijan w różne formy apostolstwa. Zadania chrześcijanina w życiu społecznym. 

Świadkowie wiary – biblijni i święci. 

F2.1. Opisuje możliwości i podaje przykłady apostolstwa w Kościele, rodzinie, szkole, 

różnych środowiskach rówieśniczych i na portalach społecznościowych. 

F2c. Angażuje się w akcje pomocy potrzebującym. 

F2e. W świadectwie świętych szuka wskazówek dla siebie. 

 

Plastyka: 

II2. Wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące  

z inspiracji związanych z misyjną działalnością rysuje, maluje, ilustruje zjawiska  

i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami). 

 

 

Założenia projektu 

 

Projekt ma na celu uwrażliwienie uczniów na działalność misyjną Kościoła, z naciskiem na 

przełożenie poznanych i poszerzonych treści misyjnych na pomoc konkretnym ludziom. 

Liczba zadań może ulec zmianie w zależności od zainteresowania uczniów problematyką. 

Podsumowaniem projektu będzie wystawa zdjęć i przedstawienie prezentacji z działań 

podjętych przez uczniów w trakcie festynu rodzinnego. 

 

Cele 

 

Uczeń: 

- zna początki działalności misyjnej Kościoła, 

- wyjaśnia i rozumie chrześcijańskie korzenie Europy, 

- potrafi odmówić modlitwę Ojcze nasz po łacinie, 

- wie na czym polega działalność misyjna Kościoła współcześnie, zaangażowanie osób 

świeckich w to dzieło, także całych rodzin, 



- rozumie potrzebę pomagania innym – kształtuje w sobie postawę ukierunkowaną na dobro, 

piękno i prawdę, 

- angażuje się w zbiórkę pieniędzy dla katechistów – akcja Uczynek Wiary, 

- samodzielnie wykonuje zdjęcia i przygotowuje ich wystawę. 

 

 

Źródła informacji 

 

- Biblia, 

- spotkanie z misjonarką, 

- zwiedzanie Wiosek świata, 

- Internet, 

- konsultacje z nauczycielem. 

 

Zadania dla ucznia 

 

Zadaniem uczniów jest pozbieranie jak największej ilości informacji nt. misji katolickich oraz 

zebranie potrzebnej kwoty na rower dla katechisty. Ostatnią rzeczą jest przygotowanie 

wystawy ze zdjęciami o wszystkich działaniach, jakie w czasie trwania projektu zostały 

podjęte przez uczestników projektu. 

 

Harmonogram projektu 

 

Realizacja projektu trwa kilka miesięcy: od października 2022 do maja 2023. Przedstawienie 

efektów nastąpi w czerwcu, w trakcie festynu rodzinnego. Sugerowany przebieg 

poszczególnych etapów jest następujący: 

 

Etap I: zbieranie pod kierunkiem nauczyciela (spotkanie z misjonarzem, wyjazd do Wiosek 

świata) i w ramach pracy własnej niezbędnych informacji o działalności misyjnej Kościoła – 

październik, listopad. 

 

Etap II: modlitwa w intencji misji (różaniec misyjny) w parafii na Wełnowcu i Józefowcu – 

październik. 

 

Etap III: przygotowywanie różnych materiałów i ich sprzedaż na poczet pozyskania funduszy 

w ramach akcji Uczynek Wiary – grudzień 2022 – marzec 2023. 

 

Etap IV: nawiązanie kontaktu z misjonarzami, przygotowanie im i wysłanie kartek 

świątecznych – grudzień 2022 i marzec 2023. 

 

Etap V: poprowadzenie zajęć otwartych przez nauczyciela i uczniów dla nauczycieli  

i uczniów młodszych klas na temat misji - kwiecień 2023. 

 

Etap VI: ewaluacja projektu: podsumowanie przeprowadzonych akcji, porządkowanie 

zebranej dokumentacji fotograficznej z przebiegu projektu – maj 2023. 

 

Etap VII: przedstawienie efektów podejmowanych działań – festyn rodzinny czerwiec 2023. 

 

Niektóre etapy mogą się ze sobą pokrywać, w zależności od zaistniałej sytuacji. Wszystko 

zostanie szczegółowo opisane w planie pracy (zał.) – w trakcie wykonywania zadań. 



Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań 

 

Uczestnicy koła misyjnego. Szczegółowy podział pracy nastąpi po ustaleniu ilości osób 

zgłoszonych do projektu. 

 

Termin konsultacji 

 

Uczniowie ustalają z nauczycielem, zgodnie z terminami wyznaczonymi na koło misyjne. 

 

Sposoby dokumentowania pracy 

 

Uczniowie na bieżąco dokumentują fotograficznie przebieg i wypełnianie kolejnych zadań.  

Na bieżąco uzupełniają również tabelę – Plan pracy (zał.) 

 

Ewaluacja 

 

Wszyscy uczniowie oceniają na bieżąco efekty pracy. Każdy z nich, a także nauczyciel 

przyznaje ocenę za poszczególne zadania w skali od 1 do 5. Uzyskanie wyniku na poziomie 

80% uznaje się za wynik bardzo dobry. 

 

 

Załącznik: 

 

Plan pracy 

 

Nr 

etapu 

Termin 

wykonania 

zadań 

Termin 

konsultacji 
Ocena uczniów Uwagi 
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