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1. Temat: Co to jest miłość?

2.  Zakres treści: rodzaje miłości: małżeńska, rodzicielska, do Boga, do bliźniego, do
Ojczyzny, do przyrody; prosta definicja miłości; jak przejawia się miłość - cechy
prawdziwej miłości (np.: wielka, wieczna, uszczęśliwia, daje poczucie bezpieczeństwa,
troskliwa)

3. Cele:
• Cel główny  :   Odpowiedź na pytanie: "Co to jest miłość?", podanie rodzajów

miłości i jej cech.

• Cele operacyjne:  
1. Uczeń definiuje pojęcie: miłość
2. Uczeń wymienia symbole miłości (np. czerwone serce, czerwona róża)
3. Na podstawie ilustracji rozróżnia rodzaje miłości 
4. Uczeń wymienia cechy miłości
5. Uczeń opisuje, co sprzyja rozwojowi miłości, a co ją niszczy

4. Środki dydaktyczne: rebus - "MIŁOŚĆ". gazetka - rodzaje miłości,  puzzle obrazkowe z
hasłami o miłości: 1. "Miłość podobna jest do słońca. Kiedy kochasz, życie staje się jasne,
ciepłe  i  piękne.",  2.  "Miłość  jest  jak  kwiat  polny.  Można  ją  znaleźć  w  zupełnie
nieoczekiwanym miejscu", 3. "Każdy człowiek, aby wzrastać, potrzebuje miłości tak jak
wody", 4. "Miłość jest żywą wodą, która użyźnia wszystkie pustynie", 5. "Miłość jest jak
wiatr: nie widzisz jej, ale ją czujesz", kaseta magnetofonowa z nagranymi fragmentami
piosenek: "Psalm z bukietem konwalii" (muz. P. Rubik, sł. Z. Książek), "Czekasz na tę
jedną chwilę" (muz. S. Krajewski, sł. B. Olewicz),  "Miłość" (muz. J. Petersburski, sł. A.
Włast),  "Kochać" (muz. A. Korzyński, sł. A. Tylczyński), rozsypanki wyrazowe - cytaty
o miłości, serduszka dla uczniów

5. Metody: obserwacja (gazetka), słowne - pogadanka z elementami wykładu, samodzielna
praca z tekstem (fragmenty piosenek), problemowa (rebus, cechy  prawdziwej miłości),
gry dydaktyczny (puzzle obrazkowe, rozsypanki wyrazowe), praca w grupach

6. Przebieg lekcji:

 faza przygotowawcza:   (5 min.)

 sprawdzenie obecności
 wprowadzenie, rebus
 podanie tematu i celu głównego lekcji

 faza wykonawcza (lekcja właściwa)   (30 min.)

 uczniowie na podstawie gazetki ściennej "MIŁOŚĆ" podają rodzaje 
miłości, nauczyciel zadaje dodatkowe pytania (miłość małżeńska - 
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przypomnienie przysięgi małżeńskiej - "Ja ... ślubuję Ci miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci", miłość 
rodzicielska - po czym uczniowie poznają miłość rodzicielską do siebie, 
przypomnienie: Wyrok sądowy króla Salomona, miłość do Ojczyzny - jak 
uczniowie mogą wyrazić swoją miłość do Ojczyzny, miłość do bliźniego, 
do Boga, do przyrody)

 cechy prawdziwej miłości - uczniowie pracują w parach, samodzielnie 
próbują wypisać cechy miłości - na serduszkach, następnie wybrane osoby 
czytają

 na podstawie słuchanych fragmentów piosenek - uczniowie dopisują 
jeszcze brakujące cechy miłości 

 uczniowie na odwrocie serduszka piszą drukowanymi literami cechę, którą 
uważają za najważniejszą

 uczniowie pracują w pięciu grupach - puzzle obrazkowe
 uczniowie prezentują swoje obrazki i odczytują hasło
 uczniowie pracują w pięciu grupach – rozsypanki wyrazowe (cytaty - 

nauczyciel chodzi po klasie i kontroluje prace, udziela porad)

 faza podsumowująca   (10 min)

• Zakończenie: nauczyciel "Miarą miłości jest miłość bez miary" - Św. Franciszek 
Salezy, piosenka "Kochać". Uczniowie podczas piosenki podchodzą pojedynczo 
do tablicy i przypinają na gazetce swoje serduszka. 
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