
Konspekt lekcji dla kl. 6 szkoły podstawowej 

(przewidziana na dwie jednostki lekcyjne lub pracę własną w domu) 

 

Temat lekcji: Bł. Carlo Acutis – informatyk, ewangelizator, miłośnik Eucharystii. 

 

Cel główny: Ukazanie na przykładzie bł. Carlo Acutisa pozytywnego wzorca osobowości.  

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Wiadomości. 

- uczeń wymienia podstawowe informacje dotyczące błogosławionego (wie gdzie i kiedy się urodził, 

jakie było jego hobby, kiedy i z jakiego powodu zakończyło się jego życie) 

- uczeń zna spuściznę, jaką pozostawił po sobie bł. Carlo (np. strona internetowa dotycząca 

Eucharystii, wystawa o cudach eucharystycznych, myśli i zapiski duchowe) 

- uczeń wskazuje fenomen postawy bł. Carlo względem sakramentów (umiłowanie Eucharystii), 

ubogich (troska o bezdomnych, dziele się z innymi swoimi dobrami), własnej choroby i zbliżającej 

się śmierci (postawa ufności w wolę Pana Boga, tęsknota do spotkania z Jezusem po śmierci). 

 

2. Umiejętności. 

- uczeń potrafi odszukać w internecie stronę, której autorem był bł. Carlo oraz inne strony o tematyce 

religijnej  

- uczeń potrafi wykorzystać internet w celach ewangelizacyjnych  

 

3. Postawy: 

- uczeń pragnie kształtować swoje młode życie na wzór błogosławionego 

- uczeń czerpie wzorce osobowe od błogosławionego, szczególnie jego umiłowanie Eucharystii 

- uczeń zostaje zmotywowany do rozsądnego korzystania ze środków społecznego przekazu, 

rozpoznając w nim narzędzie nowej ewangelizacji  

 

Metody i środki dydaktyczne 

Film „Misjonarz 2.0” (źródło: YouTube), pogadanka (rozmowa kierowana), karta pracy 

„Błogosławiony w dżinsach” (autor: M. Kozioł), kod QR, wywiad z matką bł. Carlo („Mały Gość 

Niedzielny”), praca w parach (lub w grupach), ekran, projektor, komputer z internetem.  

 

Przebieg lekcji: 

 

1. Modlitwa: 

Katecheta prowadzi modlitwę podając intencję: 

Módlmy się w intencjach ludzi młodych: dzieci i młodzieży, aby potrafili szukać dobrych wzorów, 

kierować się w życiu ideałami dobra, prawdy i piękna. Prośmy Dobrego Boga przez wstawiennictwo 

Maryi, Matki Słowa: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…..  

 

2. Lista obecności oraz praca domowa: 

Katecheta sprawdza listę obecności. Jeśli na poprzedniej lekcji była zadana praca domowa, prosi 

kilku uczniów o jej odczytanie. 

 

3. Wprowadzenie do lekcji: 

Katecheta prowadzi rozmowę kierowaną na temat znanych uczniom świętych. Uczniowie podają 

powszechnie znanych świętych np. św. Franciszek, św. o. Pio, św. Jan Paweł II, św. Jadwiga Królowa 

itd. Nauczyciel zapisuje na tablicy w przypadkowej kolejności i miejscu. W zależności od podanych 

imion (bardziej współczesnych lub mniej) nauczyciel podsumowuje:  

Wymieniliście wspaniałych, wielkich świętych Kościoła. Wielu z nich żyło dawno temu, w zupełnie 

innych realiach. Niektórzy byli zakonnikami, kapłanami, papieżami. Być może ciężko nam, ludziom 

XXI wieku widzieć w tych postaciach odpowiednie dla nas wzorce. Może towarzyszą nam takie 

wątpliwości: on był święty, bo był papieżem; ona była świętą, bo żyła w czasach prześladowań 

Kościoła itd. Jest pewien człowiek, którego postać chciałbym wam przybliżyć. Możemy powiedzieć, 



że to „święty od internetu”. Mogliśmy być świadkami jego beatyfikacji w październiku 2020 roku  – 

to Carlo Acutis. 

  

4. Temat lekcji: 

Nauczyciel zapisuje temat na tablicy ponad imionami świętych: Bł. Carlo Acutis – informatyk, 

ewangelizator, miłośnik Eucharystii. 

Uczniowie przepisują temat do zeszytu.  

 

5. Karta pracy oraz film „Misjonarz 2.0”: 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy „Błogosławiony w dżinsach”, prosi o wklejenie w 

wyznaczone miejsce wizerunku świętego. Wyjaśnia, jakie treści będą musieli samodzielnie (lub w 

parach w ławce) wpisać do karty na podstawie obejrzanego filmu „Misjonarz 2.0”.  

Przy pomocy ekranu, projektora i komputera z internetem prezentuje film: 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7mSAVc5Mc  

 

 
 

 

6. Podsumowanie pracy samodzielnej (lub w parach): 

Katecheta prosi wyznaczonych uczniów o przeczytanie wypełnionych miejsc w karcie. Zachęca do 

uzupełnienia braków. Dla większej uwagi uczniów zapisuje informacje na tablicy. Prosi o wklejenie 

karty do zeszytu (notatka z lekcji).  

Podsumowuje: 

Zwróćcie uwagę, ze bł. Carlo wyglądał jak większość z Was. Niczym szczególnym z pozoru się nie 

wyróżniał, a jego wielkość wynikała z małych rzeczach, które robił z wielką miłością. Potrafił 

zrezygnować z własnych potrzeb, sam sobie „dawkował” internet i potrafił go wykorzystać jako 

narzędzie ewangelizacji. Choroba i zbliżająca się śmierć nie powodowały w nim bunty przeciwko 

Bogu, ale pogłębiły wiarę, nadzieję i miłość. Ten młody chłopak może być dla nas nauczycielem. 

 

7. Inni o błogosławionym – wywiad z mamą Carla „Szczęście to odejmowanie, nie dodawanie” (Mały 

Gość Niedzielny) 

 

Nauczyciel rozdaje fragmenty wywiadu chętnym uczniom. Prosi o odczytanie. Wraz z uczniami 

komentuje fragmenty, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie o fenomen (nie)zwyczajnej świętości 

bł. Carla.  

Wywiad dostępny na: https://www.malygosc.pl/doc/6535456.Szczescie-to-odejmowanie-nie-

dodawanie  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7mSAVc5Mc
https://www.malygosc.pl/doc/6535456.Szczescie-to-odejmowanie-nie-dodawanie
https://www.malygosc.pl/doc/6535456.Szczescie-to-odejmowanie-nie-dodawanie


8. Spuścizna bł. Carlo: 

 

Katecheta prezentuje stronę internetową autorstwa Carla i omawia jej walory (wersja polska: 

http://cuda-eucharystyczne.pl/). 

Pokazuje także, jakie cuda eucharystyczne znalazły się w wystawie, którą wykonał błogosławiony. 

Jest to okazja, aby porozmawiać, czym są cuda eucharystyczne i dlaczego Bóg daje ludziom takie 

dary. 

 

9. Praca domowa: 

 

Uczniowie otrzymują kartkę z kodem QR (skorzystano z generatora kodów: https://www.qr-

online.pl/), w którym znajdują się adresy stron internetowych o tematyce religijnej. Zadanie uczniów 

polega na napisaniu w zeszycie krótkiego opisu strony (np. czego dotyczy? jakie działy posiada? do 

kogo jest skierowana?)  

 

1.   2.  3. 4.  

 

5.  6.  7.  8.  

 

 

10. Modlitwa na zakończenie lekcji:  

 

Katecheta odczytuje modlitwę za wstawiennictwem bł. Carlo i zachęca uczniów, aby także wzbudzili 

własną intencję. 

 

 

http://cuda-eucharystyczne.pl/
https://www.qr-online.pl/
https://www.qr-online.pl/

