
SCENARIUSZ LEKCJI RELIGII 
 

TEMAT: TOMASZ – LEKCJA WIARY 
KLASA: V 
NAUCZYCIEL: S. M. Augustyna Polak 
 
 
Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

 Poznanie perykopy o niewiernym Tomaszu. 
 Wzmocnienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa na podstawie świadectwa Ewangelii. 

 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Wiedza: 
    Uczeń: 

 Omawia treść perykopy o spotkaniu Pana Jezusa z niewiernym Tomaszem                   
(J 20,24-29), 

 Przytacza z pamięci słowa, jakimi Tomasz wyznał wiarę w Jezusa, oraz Jezusową 
odpowiedź. 

 
Umiejętności 
    Uczeń: 

 Charakteryzuje postawę Tomasza po zmartwychwstaniu Jezusa, 
 Określa, co to znaczy wierzyć i co to są wątpliwości w wierze, 
 Wskazuje, gdzie należy szukać pomocy w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących wiary.  

 
Kształtowanie postawy 
    Uczeń: 

 Modli się o umocnienie swojej wiary. 
 
Metody, formy i techniki: opowiadanie, praca z utworem muzycznym, uroczyste czytanie 
Pisma Świętego, dyskusja, wykreślanka, rozmowa kierowana, śpiew, refleksja. 
 
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, świeca, wykreślanki dla każdego ucznia, tekst utworu 
Zbigniewa Książka „Ten, który nie uwierzył” i jego nagranie, podręcznik. 
 
 

I SZUKAM 
 

1. Modlitwa: Akt wiary. 
 

2. Śmierć największą tajemnicą – opowiadanie 
 Jaką prawdę o śmierci przekazał starzec cesarzowi? 
 Co to jest śmierć 
 Jakie uczucia towarzyszą nam, kiedy mówimy, myślimy o własnej śmierci? 
 Jakie uczucia wzbudza w nas śmierć bliskiej osoby? 

 



Żaden człowiek nie jest w stanie wrócić po śmierci do życia. Śmierć to stan organizmu,           
w którym nie ma oznak życia. Jako chrześcijanie mówimy, że śmierć to odłączenie duszy od 
ciała. Najczęściej ludzie boją się śmierci. Nie wiemy, co się z nami stanie, gdy przestaniemy 
żyć. Śmierć jest tajemnicą. Śmierć bliskich nam osób jest trudnym i bolesnym 
doświadczeniem. 
Na dzisiejszej katechezie spotkamy Tomasza, który doświadczył śmierci Jezusa. Nie zdążył się 
jeszcze otrząsnąć ze smutku, a tu pozostali apostołowie mówią mu, ze widzieli Jezusa 
żywego. 
 
Zapisanie tematu: „Tomasz – lekcja wiary” 
 

3. „Ten, który nie uwierzył” – praca z utworem muzycznym, praca w grupach 
 
Rozdaję uczniom kartki z tekstem utworu „Ten, który nie uwierzył” Zbigniewa Książka z 
oratorium „Tu es Petrus”, dostępnym na stronie: http://www.tu-es-petrus.pl/index2.html 
oraz odtwarzam jego nagranie(dostępne na stronie: 
http://www.youtube.com/watch?v=ngrnrCVrFTI). Zadaniem uczniów jest śledzenie tekstu 
podczas słuchania oraz wyszukanie w treści utworu imienia i przydomku apostoła, który nie 
uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa.  
 

 Jakie imię i przydomek nosi apostoł, który nie uwierzył apostołom? 
 Jakim przymiotnikiem jest nazwany Tomasz? 

 
Dziś przyjrzymy się bliżej apostołowi Tomaszowi, który zyskał przydomek Didymos czyli 
„niewierny”. Nazywamy  go również Niewiernym Tomaszem. 
 
 

II SPOTYKAM 
  

1. Zmartwychwstały Jezus – uroczyste czytanie Pisma Świętego 
zapalam świecę, i proszę uczniów aby wstali, następnie czytam z Pisma Świętego 
fragment J 20,24-29 

 Jaką wiadomość przekazali Apostołowie Tomaszowi? 
 Jak Tomasz zareagował na słowa towarzyszy? 
 Co przekonało Tomasza, że Jezus zmartwychwstał? 

 
2. Przekonaj mnie – dyskusja, praca w grupach 

Dzielę klasę na cztery grupy. Dwie z grup wcielają się w rolę apostołów i otrzymują na 
kartce argumenty, którymi mają przekonać Tomasza o zmartwychwstaniu Jezusa, 
dwie pozostałe – wcielają się w rolę Tomasza i otrzymują na kartce argumenty 
świadczące o śmierci Jezusa. Czas pracy : 7 min 
 
Podsumowanie: 
Tomasz z pewnością miał wiele argumentów za tym, że apostołowie się mylą. 
Potrzebował dotknąć Jezusa, a więc sprawdzić własnymi zmysłami, że on żyje. 
Dopiero gdy zobaczył Jezusa, uwierzył w zmartwychwstanie swojego Mistrza.  
 

http://www.tu-es-petrus.pl/index2.html
http://www.youtube.com/watch?v=ngrnrCVrFTI


 Jak Jezus nazwał tych, którzy nie widzieli Go, a uwierzyli? 
 

3. „Pan mój i Bóg mój” – wykreślanka, praca indywidualna. 
Zadaniem uczniów jest rozwiązanie wykreślanki (zeszyt ćwiczeń). Po wykonaniu 
zadania chętni uczniowie czytają odpowiedzi. 
 
„Pan mój i Bóg mój! Uwierzyłeś dlatego, ze Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli” 
 
 

III ZOSTAJĘ UBOGACONY 
 

1. „Zmysł wiary” – rozmowa kierowana. 
Tomasz uwierzył w zmartwychwstanie Pana Jezusa, gdy doświadczył jego obecności: 
musiał Go zobaczyć (skorzystać ze zmysłu wzroku), usłyszeć (użyć zmysłu słuchu), 
dotknąć (wykorzystać dotyk). Chrystus przyjął jego wyznanie wiary. Docenił jednak 
wartość wiary tych, którzy nie będą mogli Go spotkać tak jak Tomasz. 
 
Dzięki wierze możemy spotkać Jezusa zmartwychwstałego. Jest ona „zmysłem” naszej 
duszy. Dzi9ęki niej możemy „dotknąć”, „usłyszeć”, „zobaczyć” 
 
Czasami zmysły naszego ciała są stępione, zwłaszcza gdy jesteśmy zmęczeni czy chorzy. 
Słabiej widzimy, słyszymy, nie czujemy zapachów. Nasz „zmysł” wiary również bywa 
słabszy. Pojawiają się wątpliwości w wierze. Dzieje się tak, gdy zaniedbujemy nasze 
spotkanie z Bogiem. Przebywanie w Jego obecności i szukanie odpowiedzi na wątpliwości 
związane z prawdami wiary wyostrzają nasz „zmysł” wiary na Bożą obecność. 
 

 Gdzie możecie szukać pomocy, gdy pojawiają się wątpliwości w wierze? 
 

2. „Wierzę, lecz…” – nauka piosenki 
Uczniowie czytają treść piosenki z podręcznika i i uczymy się jej melodii. 

 
3. Jak umacniam wiarę? – refleksja 

 Kiedy ostatnio miałeś wątpliwości w wierze? 
 Czego one dotyczyły? 
 Dlaczego możesz przedstawić je jezusowi na modlitwie? 
 Czy szukasz odpowiedzi, czytając Pismo Święte, dobrą książkę, czasopismo? 
 Kogo zapytasz, by rozwiać swoje wątpliwości? 
  

4. Zapis do zeszytu 
Uczniowie  wpisują  z wykreslanki jej rozwiązanie. 

 
5. Praca domowa 

Naucz się na pamięć wyznania wiary Tomasza i odpowiedzi Pana Jezusa. 
 

6. Modlitwa 
Prośba o umocnienie wiary piosenką „Wierzę, lecz moja wiara”. 


