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Program nauczania –  Opowieści Misyjne - rok DRUGI. (38 tematów – 2 jednostki 

lekcyjne) 

 

CELE OGÓLNE 

1. Poznanie historii nawrócenia Apostoła Pawła i jego podróży misyjnych. 

2. Odkrywanie Afryki jako miejsca stworzonego przez Boga i celu misyjnego 

chrześcijan.  

3. Poznanie życia i służby wybranych misjonarzy. 

4. Wskazanie, z jakimi zagrożeniami oraz przywilejami wiąże się praca misjonarza. 

5.  Zapoznanie się ze sposobami myślenia, kulturą, historią, obyczajami, językiem 

wybranych narodów.  

6. Wyrażanie wdzięczności Bogu za Jego cudowne dzieła 

7. Zapoznanie się z historią docierania Ewangelii do różnych narodów i miejsc na 

świecie. 

8.  Odkrywanie talentów i darów do służenia nimi Bogu i ludziom.  

9. Poszukiwanie  i odkrywanie własnej drogi służenia Bogu.  

10. Wdrażanie do przemiany osobowości na wzór Chrystusa  

 

ZADANIA KATECHETY 

 

1. Rozbudzenie w uczniach zainteresowania misją.  

2. Zaciekawienie uczniów historiami służby wybranych misjonarzy. 

3. Wdrożenie uczniów do poznania Słowa Bożego związanego z misją.  

4. Ukazanie uczniom Bożego planu w życiu biblijnych i współczesnych misjonarzy. 

5. Pomoc w zrozumieniu kultury, religii innych narodów.  

6. Zachęcanie uczniów do postawy poszanowania Bożego stworzenia.  

7. Wdrożenie uczniów do zadawania pytań misjonarzom - gościom zapraszanym na 

lekcje.  



8. Motywowanie uczniów do podjęcia decyzji naśladowania Jezusa i poznania swojego 

powołania. 

 

 

TREŚCI 

 

Wrzesień 

Lekcja 1. Powtórzenie lekcji nr 1-8 z poprzedniego roku szkolnego.  

Lekcja 2.  Nawrócenie Saula.  

Lekcja 3.  Podróże misyjne Pawła – cz. I. 

Lekcja 4.  Podróże misyjne Pawła – cz. II. 

Październik 

Lekcja 5.  Afryka na mapie świata. Miejsce misji chrześcijańskich. 

Lekcja 6.  Afryka na mapie świata – c.d. Miejsce misji chrześcijańskich. 

Lekcja 7. Klimat, flora, fauna. Cudowne dzieła Bożego stworzenia. 

Lekcja 8.  Klimat, flora, fauna – c.d. Cudowne dzieła Bożego stworzenia. 

Listopad  

Lekcja 9.  David Livingstone – powołanie, przygotowanie i klimatyzacja w nowej 

kulturze. 

Lekcja 10.  Jego praca i wpływ na życie innych – część I. 

Lekcja 11.  Jego praca i jej efekty – cześć II. 

Lekcja 12.  Podsumowanie wiedzy na temat życia i służby David’a Livingstone’a. 

Grudzień  

Lekcja 13.  Mary Slessor - powołanie, przygotowanie i klimatyzacja w nowej kulturze. 

Lekcja 14.  Jej praca i wpływ na życie innych – część I. 

Lekcja 15.  Jej praca i jej efekty – cześć II. 

Lekcja 16.  Podsumowanie wiedzy na temat życia i służby Mary Slessor. 

Styczeń/ Luty  

Lekcja 17.  C.T.Studd - powołanie, przygotowanie i klimatyzacja w nowej kulturze. 

Lekcja 18.  Jego praca i wpływ na życie innych – część I. 

Lekcja 19.  Jego praca i jej efekty – cześć II. 

Lekcja 20.  Podsumowanie wiedzy na temat życia i służby C. T. Studd’a. 

Lekcja 21. Przygotowanie do misji poza szkołą. 

Lekcja 22.  Nasza misja. 

Marzec  

Lekcja 23.  Wprowadzenie do religii islamu 

Lekcja 24.  Sekrety Mustafy i Tabeeba – cz. I 

Lekcja 25.  Sekrety Mustafy i Tabeeba – cz. II 

Lekcja 26.  Sekrety Mustafy i Tabeeba – cz. III 

Kwiecień  

Lekcja 27.  Książeczka bez słów – Historia chłopca z Afryki – cz. I 

Lekcja 28.  Książeczka bez słów – Historia chłopca z Afryki – cz. II 

Lekcja 29.  Przygotowanie książeczki przez uczniów. 

Lekcja 30.  Warsztaty, jak używać książeczki (w trakcie świąt dzieci będą mogły głosić 

ewangelię za pomocą książeczki). 

Maj  

Lekcja 31.  Współczesne inicjatywy w Afryce. 



Lekcja 32.  Heidi Baker – powołanie do służby w Mozambiku. 

Lekcja 33.  Jej świadectwo Bożego działania w Afryce  – cz. I 

Lekcja 34.  Jej świadectwo Bożego działania w Afryce – cz. II 

Czerwiec  

Lekcja 35.  Honorata Wąsowska – powołanie do służby w Ugandzie (zaproszenie do 

szkoły). 

Lekcja 36.  Jej świadectwo Bożego działania w Afryce – cz. I 

Lekcja 37.  Jej świadectwo Bożego działania w Afryce – cz. II 

Lekcja 38.  Podsumowanie zajęć. 

 

 

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA: 

 

Uczeń powinien znać: 

 podstawowe wiadomości związane z nawróceniem Apostoła Pawła oraz jego 

podróżami; 

 zasadnicze wiadomości dotyczące historii misji na świecie; 

 podstawowe wiadomości o Afryce – kraju, w którym służy wielu misjonarzy; 

 życie i służbę omawianych podczas lekcji misjonarzy. 

 

Uczeń powinien umieć: 

 dostrzegać rolę misji; 

 troszczyć się o misjonarzy - modlić się o nich i w miarę możliwości wspierać 

finansowo; 

 troszczyć się o środowisko przyrodnicze; 

 zadawać pytania zapraszanym misjonarzom; 

 podjąć decyzję naśladowania Jezusa i poznania swojego powołania. 

 


