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Cele

I. POWOŁANI DO
MIŁOŚCI:

 Ukazanie różnych rodzajów powołań
i możliwości odkrywania własnego powołania.
„Spotkać Jezusa, kochać  Zapoznanie z życiem św. Gianny BeretGo i sprawić, aby był
ta Molla.
kochany, oto chrześ Ukazanie roli i zadań kapłana w Kościecijańskie powołanie”.
le oraz tego, czym jest życie zakonne;
(św. Jan Paweł II)
 Zwrócenie uwagi na rozwój na płaszczyznach: duchowej, intelektualnej, fizycznej.
 Ukazanie różnicy między: przyjaźnią,
zakochaniem, miłością.
 Wychowanie do odpowiedzialnego
kształtowania własnej płciowości oraz
ukazanie czym jest czystość.

Dział

Termin
realizacji

1.1 Z Chrystusem ku pięknej miłości
wrzesień,
październik
1.2 Godność w życiu każdego
człowieka – św. Gianna Beretta
Molla
1.3 Maryja wzorem odpowiedzi na
Boże powołanie
1.5 Jestem powołany, aby kochać
1.6 „Panie, co mam czynić?”. Odkrywanie własnego powołania
1.7 Po co światu zakony?
1.8 „Żyjący nie dla siebie, żyjący dla
was”
1.9 Historia o talentach, czyli praca nad
sobą

Tematy

Do przedmiotu: Religia
Dla klasy:
III liceum
Tygodniowa liczba godzin: 2
Przyjęto liczbę tygodni nauki: 26
Środki dydaktyczne:
 podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Mocni miłością. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy trzeciej
liceum i technikum.
 podręcznik dla ucznia: Mocni miłością. Podręcznik do nauki religii dla klasy trzeciej liceum i technikum.

Rozkład materiału nauczania – treści programowe dla klasy III liceum
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6.1 Adwent – czasem radosnego oczekiwania
6.2 Boże Narodzenie
6.7 Fitness duchowy
6.8 Konkurs o św. Giannie Beretta
Molla

 Wyjaśnienie dlaczego Adwent jest czasem oczekiwania w radości na narodziny Chrystusa.
„Całość twojego życia
sięga nieskończenie da-  Kształtowanie postawy mającej na celu
świadome przeżywanie narodzin Chrylej niż jego granice
ziemskie: Czeka cię niestusa.
bo.” (św. Jan Paweł II)  Ukazanie wartości rekolekcji i Eucharystii.
 Przybliżenie życia św. Gianny Beretta
Molla w formie konkursu.

VI. ROK KOŚCIOŁA:

2.1 Dlaczego ona? Dlaczego on?
2.2 Miłość twego narzeczeństwa
2.3 „A tak już nie są dwoje, lecz jedno
ciało”
2.4 Sakramentalne „Tak”
2.5 Przymioty życia małżeńskiego
2.6 Parami do nieba
2.7 W Kościele nie ma rozwodów

 Wychowanie do miłości, wierności, odpowiedzialności za drugiego człowieka.
 Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego omówienie sakramentu mał„Nie lękajcie się Miłości,
żeństwa.
która stawia człowiekowi  Ukazanie na czym polega świętość
wymagania, które są
w małżeństwie.
zdolne uczynić Waszą
miłość, prawdziwą miłością.” (św. Jan Paweł II)

II. MĘŻCZYZNĄ
I NIEWIASTĄ
STWORZYŁ ICH:

 Ukazanie roli dialogu w relacji:
1.10 „Czy to jest przyjaźń, czy to jest
kochanie?”
– Bóg – człowiek
1.11 Płciowość dar i zadanie
– człowiek – człowiek;.
 Ukazanie roli i wartości przebaczenia. 1.12 Zrehabilitować cnotę czystości
1.13 Być człowiekiem dialogu
1.15 Wartość przebaczenia

listopad,
grudzień

październik,
listopad
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 Uświadomienie, że życie ludzkie jest
święte od chwili poczęcia do naturalnej
śmierci.
 Przedstawienie i omówienie zadań dobrej matki i dobrego ojca.
 Kształtowanie świadomości, że dziecko
jest darem dla małżonków.
3.1 Świętość życia ludzkiego
3.2 Odpowiedzialne przekazywanie
życia
3.3 Dziecko darem i zadaniem dla
małżonków
3.4 Być dobrym ojcem
3.5 Być dobrą matką
3.6 Dziecko, za jaką cenę?
3.7 Adopcja – twój wybór
3.8 Rodzina wobec współczesnych
zagrożeń

IV. ŻYCIE LUDZKIE
JEST ŚWIĘTE:

 Ukazanie stanowiska Kościoła oraz wyjaśnienie terminów: klonowanie, eksperymenty genetyczne, eutanazja.
„Każde życie, nawet naj-  Ukazanie rozwoju dziecka w okresie
mniej znaczące dla luprenatalnym.
dzi, ma wieczną wartość  Wyjaśnienie, czym jest aborcja oraz
przed oczami Boga.”
syndrom post aborcyjny.
(św. Jan Paweł II)
 Wyjaśnienie roli i zadań hospicjum.

VI. ROK KOŚCIOŁA:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

marzec,
kwiecień

grudzień,
styczeń, luty

Klonowanie, ale po co?
luty, marzec
Eksperymenty genetyczne
Człowiek od poczęcia
Eutanazja czy zabójstwo?
Hospicjum to też życie
Kościół a kara śmierci
Choroby utajone, czyli narkomania,
alkoholizm i nikotynizm

 Ukazanie Wielkiego Postu jako czasu 6.3 Wielki Post
refleksji nad samym sobą oraz podjęciu 6.4 Wielkanoc
„Całość twojego życia
ćwiczeń duchowych: post, jałmużna
sięga nieskończenie damodlitwa.
lej niż jego granice
 Uświadomienie, czym jest Zmartwychziemskie: Czeka cię niewstanie dla człowieka wierzącego.
bo.” (św. Jan Paweł II)

„Rodzice jako pierwsi
i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci.”
(św. Jan Paweł II)

III. RODZINA
BOGIEM SILNA:
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„Całość twojego życia
sięga nieskończenie dalej niż jego granice
ziemskie: Czeka cię niebo.” (św. Jan Paweł II)

VI. ROK KOŚCIOŁA

 Ukazanie wartości pielgrzymowania.

 Ukazanie zadań Kościoła we współczesnym świecie.
 Ukazanie różnych form prześladowania
„Człowiek najpełniej
chrześcijan w XX i XXI wieku.
afirmuje siebie, dając
 Przybliżenie sylwetki ks. Kard. Stefana
siebie. To jest pełna reaWyszyńskiego.
lizacja przykazania mi-  Przybliżenie nauczania papieża Benełości.” (św. Jan Paweł II)
dykta XVI.
 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój w wierze.

V. ODPOWIADAJĄC
NA MIŁOŚĆ:

6.5 Pielgrzymka na Jasną Górę

marzec

5.1 Rola Kościoła w świecie
kwiecień
współczesnym
5.2 Kościół wobec totalitaryzmu
5.3 Męczeństwo chrześcijan w XXI
wieku
5.4 Prymas Tysiąclecia – ksiądz
kardynał Stefan Wyszyński
5.6 Nauczanie papieży Benedykta XVI
i Franciszka
5.11 Z Chrystusem w dorosłe życie

 Ukazanie skutków różnych uzależnień 4.8 Pornografia i umysł
jako zjawisk wyniszczających człowieka. 4.9 Seksoholizm – nic przyjemnego
4.10 Kompleksowa pomoc, czyli leczenie uzależnień

