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SCENARIUSZ LEKCJI 

 

Temat: Nie bój się! Przygotowanie do Niedzieli Młodych,  
XXXIII Światowego Dnia Młodzieży w diecezji wrocławskiej 

 
 
Cele:  

 zaproszenie i przygotowanie uczniów do udziału w Niedzieli Młodych, 
 zapoznanie młodzieży ze skierowanym do niej listem księdza arcybiskupa. 

 
Materiały: 

 list księdza arcybiskupa z programem Niedzieli Młodych, 
 wydrukowane fragmenty Łk 1, 26 - 38, 
 wydrukowane pytania do pracy z tekstem (dla każdego ucznia), 
 dodatkowo: szary papier, kartki samoprzylepne, pisaki, obrazki z modlitwą za ŚDM. 

 
Czas: 

 w zależności od poziomu i tempa pracy grupy: 1 - 2 godziny lekcyjne. 

 
 
Przebieg lekcji: 
 
a) dokończenie przez uczniów zapisanych na tablicy zdań (aby zmotywować wszystkich 
uczniów do udziału, można użyć samoprzylepnych karteczek, poprosić o zapisanie na nich 
odpowiedzi i przylepienie ich do tablicy):  

 
Młodzi ludzie są…. 
Podejmowanie życiowych decyzji wymaga… 
 
b) omówienie odpowiedzi uczniów, zwrócenie uwagi na różne pozytywne cechy młodości,  
w tym odwagę niezbędną w czasie podejmowania życiowych decyzji, 
 
c) zapisanie tematu i celu lekcji: Nie bój się! Przygotowanie do Niedzieli Młodych - XXXIII 
Światowego Dnia Młodzieży w diecezji wrocławskiej. 
 
d) przypomnienie najważniejszych informacji o ŚDM 
(możliwe w formie burzy mózgów, uzupełnianego tekstu): zapoczątkowane przez św. Jana 
Pawła II spotkania młodzieży; międzynarodowe co kilka lat (ostatnie Kraków 2016, najbliższe 
Panama 2019), krajowe/diecezjalne - każda Niedziela Palmowa; tegoroczne: 25.03.2018 r - 
zaproszenie księdza arcybiskupa skierowane do wszystkich młodych naszej diecezji 
 
e) przejście do tekstu listu/zaproszenia ks. arcybiskupa - rozdanie ulotek z programem i 
listem, 
 
f) pytanie do klasy: Jaki związek z hasłem “Nie bój się” i XXXIII ŚDM ma widoczna na ulotce 
postać Maryi - odpowiedzi uczniów, 
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g) przejście do treści listu:  
pierwszy akapit: odpowiedź na pytanie z podpunktu “f” + przypomnienie kontekstu, w jakim 
Maryja usłyszała te słowa - uczniowie odczytują fragment Łk 1, 26 - 38 i na jego podstawie 
przez 5 minut w grupach bądź indywidualnie szukają odpowiedzi na pytania: 

 
1.Czego mogła się obawiać Maryja? 
2. Gdzie widać odwagę Maryi?  

i zapisują je na arkuszach szarego papieru bądź w zeszytach. 
 
h) przedstawienie zapisanych odpowiedzi przez uczniów, podsumowanie nauczyciela 
 
i) powrót do listu księdza arcybiskupa - w zależności od poziomu i tempa pracy uczniów 
można tę część lekcji poprowadzić na dwa sposoby; można także przesunąć na drugą 
godzinę lekcyjną: 
 

Sposób nr 1 
  uczniowie odczytują indywidualnie list, wyszukują odpowiedzi na poniższe 

pytania, zapisują na arkuszach/ w zeszytach, dzielą się nimi na forum: 
1. Jaka była Maryja? Co umiała? Co otrzymała? Co nie było jej potrzebne? 
2. Czego uczy nas jej historia? Do czego wzywa? 
3. Co dla mnie osobiście znaczą słowa: “Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga.”? 

 
Sposób nr 2 

 uczniowie odczytują list, komentują jego fragmenty, dyskutują, starają się 
odpowiedzieć na zadane w nim przez księdza arcybiskupa pytania:  

1. Czy wierzę, że mam wpływ na przyszłość i nie muszę się jej bać? 
2. Jakimi gestami, słowami, talentami mogę służyć innym ludziom? 
3. Co dla mnie osobiście znaczą słowa: “Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga.” 

 
j) zakończenie lekcji zaproszeniem do udziału w Niedzieli Młodych 25.03.2018 i 
przygotowaniach duchowych do Niedzieli Palmowej (dodatkowy post z jałmużną 
przeznaczoną na Wielkanocne Śniadanie dla Ubogich, modlitwa w intencji młodzieży) i 
zachętą do napisania listu do księdza arcybiskupa; można wspólnie z uczniami napisać taki 
list, ułożyć pytania, jakie młodzież chciałaby zadać księdzu arcybiskupowi.  
 
Lekcję można zakończyć modlitwą w intencji ŚDM (tył obrazka z monstrancją fatimską). 
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Załączniki: 
 
 
 
Łk 1, 26 - 38 
 
26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł 
rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i 
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: 
«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.  
 
Pytania do Łk 1, 26 - 38 

 
1. Czego mogła się obawiać Maryja? 
2. Gdzie widać odwagę Maryi?   

 
 

 

 

Pytania do listu księdza arcybiskupa: 

Sposób 1: 
1. Jaka była Maryja? Co umiała? Co otrzymała? Co nie było jej potrzebne? 
2. Czego uczy nas jej historia? Do czego wzywa? 
3.  Co dla mnie osobiście znaczą słowa: “Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga.”? 
 
Sposób 2: 

1. Czy wierzę, że mam wpływ na przyszłość i nie muszę się jej bać? 
2. Jakimi gestami, słowami, talentami mogę służyć innym ludziom? 
3. Co dla mnie osobiście znaczą słowa: “Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga.” 
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