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Temat: ŚWIĘTA KLARA I JEJ SIOSTRY. 
 

Klasa: „O”-  III 
 
Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z postacią Świętej Klary i duchowością jej Zakonu (np. 
Klarysek od Wieczystej Adoracji).   
 
Cele szczegółowe- uczeń: 

• Wie, kim jest Święta Klara. 
• Potrafi wyjaśnić znaczenie imienia: „Klara”. 
• Rozumie, dlaczego Klara jest Świętą. 
• Recytuje wierszyk o Świętej Klarze. 
• Poznaje znaczenie pojęcia: „zgromadzenie”, „zakon”, „klasztor”, „Klaryska”, 

„przełożona”, „Adoracja”. 
• Wie, jak wyglądają Siostry Świętej Klary- Klaryski. 
• Wie, że w (Polsce) Kłodzku mieszkają Siostry Klaryski. Gdzie? 
• Rozumie, że Pan Jezus mieszka z Siostrami Klaryskami i jest dla nich najważniejszy. 
• Pragnie adorować Pana Jezusa razem z Siostrami Świętej Klary. 

 
Metody: liturgiczna: modlitwa - „ Ojcze nasz…”, uroczyste czytanie Pisma Świętego, śpiew: 

„Wy jesteście na ziemi światłem mym…”, „Bóg kocha nas…”, mini quiz o Świętej 
Klarze, rozmowa kierowana, opowiadanie, ekspozycja, zabawa ruchowa, pogadanka, 
aktywizacja:” Kto pomaga mi naśladować Pana Jezusa?,  praca z tekstem-  refleksja 
nad Słowem Bożym, plastyczna. 
 

Formy: jednostkowa indywidualna (jednolita), praca zbiorowa (frontalna), grupowa jednolita. 
 
 
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, świeca, ilustracja Świętej Klary lub lalka ubrana w strój 
Sióstr Klarysek, mini quiz o Świętej Klarze, obrazki osób ze wspólnot do pracy w grupie, 
karteczki z tematem katechezy do wklejenia do zeszytu ucznia, obrazek do kolorowania (do 
wklejenia) z wierszykiem o Zakonie Klarysek, nagranie CD piosenki pt: „Wy jesteście na 
ziemi światłem mym…”, „Bóg kocha nas…”, odtwarzacz CD, tablica, zeszyt ucznia. 
      „Dydaktyka dla katechetów”, Ks. Marek Korgul, Wydział Katechetyczny Świdnickiej 
Kurii Biskupiej, Świdnica 2007; podręcznik metodyczny dla katechetów: „Wędrowanie z 
Bogiem”, S. Teresa Biłyk CSSF (felicjanka), Barbara Surma, Wyd. WAM, Kraków 2000, 
zeszyt 6- modlitwy i piosenki; „Powołanie Franciszkańskie”, Lazaro Iriarte, Kuria 
Prowincjonalna Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków 1999; 
„Połowie mej duszy. Komentarz do listów Świętej Klary z Asyżu”, Wiesław Block OFM Cap 
Wydawnictwo Serafin, Kraków 2006. 
 
 
 
 

CZYNNOŚCI WSTĘPNE 
 

1. Modlitwa na rozpoczęcie katechezy: „Ojcze nasz...”   
 
lub piosenka z  zabawą ruchową:  
                                                                         



            „Wy jesteście na ziemi światłem mym (2 razy) 
  Aby ludzie widzieli dobre czyny w was  
  i chwalili Ojca, który w niebie jest.  
  My jesteśmy na ziemi światłem Twym (2 razy) 
  Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas 

              I chwalili Ojca, który w niebie jest.” 
 
 

2. Sprawdzenie wiadomości z ostatniej katechezy:  
Poprzez mini Quiz o Świętej Klarze (ustny test wyboru). 

-Katecheta potwierdza poprawność odpowiedzi. 
-Po każdej poprawnej odpowiedzi dzieci nagradzają swoich rówieśników brawami.  

• Katecheta (K)  
• Uczeń (U)  

Mini Quiz o Świętej Klarze: 
 

K.: Kogo poznaliśmy na ostatniej katechezie? 
a) Nowego kolegę w grupie. 
b) Świętą Klarę. 
U: Na poprzedniej katechezie poznaliśmy Świętą Klar ę. 
 
K: Gdzie mieszkała Święta Klara? 
a) W Kłodzku. 
b) W Asyżu.  
U: Święta Klara mieszkała w Asyżu ( we Włoszech ). 
  
K: Jak tłumaczymy jej imię? 
a) Wiosna. 
b) Jasna.  
U: Imi ę: Klara, tłumaczymy - Jasna. 
 
K: Dlaczego Klara została świętą? 
a) Ponieważ pięknie śpiewała. 
b) Ponieważ kochała Boga i ludzi. 
U: Klara została świętą, ponieważ kochała Boga i ludzi. 
 
 
K Co to znaczy, że Święta Klara świeciła przykładem? 
a) Chodziła po ulicy z lampą. 
b) Była podobna do Pana Jezusa i pomagała wszystkim ludziom. 
U: Klara świeciła przykładem, bo była podobna do Pana Jezusa i pomagała 
wszystkim ludziom. 
 
 
K: Co oznacza lampa w jej dłoniach? 
a) Trzeba płacić za światło. 
b) Oznacz Syna Bożego – Pana Jezusa, który jest światłością świata. 
U: Lampa w dłoniach Świętej Klary oznacza Pana Jezusa, który jest światłością 
świata. 
 



 
 
 

 
CZĘŚĆ GŁÓWNA 

 
A. 
 
Katecheta dzieli grupę na cztery zespoły. Dzieci otrzymują obrazki różnych osób, 
które pomagają im naśladować Pana Jezusa. Ich zadaniem jest pogrupować osoby w 
zbiory -  wspólnoty.  
Po zakończonej pracy, powinna powstać z tych osób:  
 

� Rodzina ( mama, tato, babcia, dziadek, rodzeństwo), 
� Uczniowie ( dzieci z „Zerówki”, pani katechetka i pani 
wychowawczyni) 
� Wspólnota Eucharystyczna ( klęczący wierni, kapłan ), 
� Kościół ( ludzie różnych ras, narodowości i powołań – Papież, 
Misjonarz, Siostra zakonna, rodziny z Afryki, Polski, Chin, Eskimosi, Indianie, 
itp. ). 
 

K: Niełatwo samemu naśladować Pana Jezusa. Kto wam w tym pomaga? 
U: Dzieci tworzą wspólnoty na dywanie. Muszą być uważne, aby niczego nie 
podeptać i tym samym nie zniszczyć pracy rówieśników. Po ułożeniu zbiorów, 
katecheta pomaga dzieciom nazwać powstałe wspólnoty. Chwali ich wysiłek. 
Na tablicy magnetycznej wywiesza znaki wspólnot i dzieci przyczepiają wokół nich 
wybrane przez siebie osoby z obrazków.  
K: Wszyscy ci ludzie modlą się za siebie wzajemnie, nawet jak się nie znają.  
Wszyscy modlą się tą samą modlitwą, której nauczył nas Pan Jezus. To modlitwa: „ 
Ojcze nasz...” Powiedzmy ją teraz razem. 
 
U: Dzieci modlą się razem z katechetą za wszystkich ludzi na całym świecie. 
K: Święta Klara z Asyżu taż odmawiała tę modlitwę. Najpierw w rodzinie, a potem  
z kobietami, dla których była przykładem. Przyłączyły się one do niej i razem z nią 
zamieszkały. Zrobiła to nawet jej mama -  Ortolana oraz dwie rodzone siostry: 
Agnieszka i Beatrycze. 
   Zostały nazwane Ubogimi Pannami, ponieważ miały jedynie to, co było im do życia 
niezbędne. Ich jedynym skarbem był Pan Jezus. Tak powstała nowa wspólnota - 
rodzina Klary, czyli  Zakon Sióstr Świętej Klary.  
    Obecnie Siostry Świętej Klary nazywane są Klaryskami, a tak wyglądają. 
Katecheta eksponuje lalkę w habicie Sióstr Klarysek. 
U: Dzieci oglądają lalkę. 
K: W tej rodzinie zakonnej Pan Jezus pomagał Klaryskom kochać Boga i ludzi. 
Posłuchajcie, co Pan Jezus  im obiecał . 
 
 
 
 
 
 



 
           B. 

UROCZYSTE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO 
 

( Mt 18,20) 
 

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,  
tam jestem pośród nich.” 

 
( Mt 28, 30) 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni...” 
 

 
K: Wiecie już,  że Klara i jej siostry modliły się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.  Ale  
 zwracały się też do Pana Jezusa swoimi własnymi słowami. Tak było, gdy w 
niebezpieczeństwie  był klasztor, w którym żyły i miasto, które je utrzymywało. 
Klara wtedy prosiła Pana  Jezusa by ustrzegł jej siostry, bo ona nie może. 
Posłuchajcie co Pan Jezus jej odpowiedział:  

 
 „Zaraz z owej arki łaski doszedł do jej uszu głos, jakby małego chłopca: „Ja was 
 zawsze będę strzegł!” „Panie mój, ochroń także, jeśli Ci się podoba, to miasto, które 
 dla miłości Twojej nas utrzymuje.” A Chrystus do niej: „Poniesie utrapienia, ale moja 
 opieka je ocali.” (z Legendy o św. Klarze) 
 
 
 

 
PODSUMOWANIE 

 
K.: Pan Jezus obiecał Świętej Klarze i jej Siostrom  że zawsze będzie razem z nimi. 
Pozostał z Klaryskami pod postacią Chleba i Słowa Bożego. Nam Jezus też to obiecał. 
Dziś Siostry Świętej Klary mieszkają na całym świecie. W Kłodzku też, przy  ul. 
Łukasińskiego.  Tam nocą i dniem są z Panem Jezusem i modlą się za nas. Każda z 
Sióstr ma swoją godzinę, podczas której jest z Panem. Tą obecność przy Panu Jezusie 
nazywamy Adoracją. Na pewno pójdziemy odwiedzić Siostry w ich domu, który 
nazywamy klasztorem. Z ich Wspólnotą Zakonną będziemy adorować Pana Jezusa. 
 
 
 

CZYNNOŚCI KOŃCOWE 
 
 
1. Zapis do zeszytu: 

Katecheta wręcza każdemu dziecku kartkę z tematem katechezy: Święta Klara i 
jej  Siostry., oraz obrazek z labiryntem – „Święta  Klara wskazuje właściwą drogę 
do Pana Jezusa” i wierszykiem:  
„Pan Jezus pozostał z nami. U Sióstr Klarysek go spotkamy.” 
 Poleca wkleić te pomoce do zeszytu.  
 Razem z dziećmi recytuje wierszyk. 
 



       
2. Zadanie domowe: 

a) Naucz się wierszyka o Wspólnocie. 
b) Znajdź właściwą drogę w labiryncie. 
c) Podczas wieczornej modlitwy, przy zapalonej świecy podziękuj Panu Jezusowi 

za św. Klarę i jej Siostry, które modlą się za nas dniem i nocą.  
Modlitwa na zakończenie katechezy (piosenka z zabawą ruchową): 
K.: Podziękujemy Panu Jezusowi za to, że w Kłodzku są Siostry Świętej Klary – 
adorują Go i modlą się za nas. 
 

I. „Bóg kocha nas (2razy) 
O wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, 

Bóg kocha nas. 
 

II.  Jezus jest tu (2 razy) 
O wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, 

Jezus jest tu. 
 

III.  Pan jest wśród nas. (2 razy) 
O wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, 

Pan jest wśród nas.” 


