
Konspekt dla klas I - IV   szkoły podstawowej 

TEMAT: 

 Matka Elżbieta Róża Czacka uczy nas miłości do Boga i do człowieka. 

1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE  

➢ Rozwijanie zainteresowania postacią Matki Róży Czackiej  

➢ Ukazanie szczęśliwej Róży, przepełnionej miłością do Boga   

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE     

 Uczeń: 

➢ Opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Róży    
➢ Definiuje pojęcia: niewidomy, miłość, szczęście   
➢  Samodzielnie rozwiązuje zagadki na podstawie poznanych wydarzeń z życia Róży   

  3. POJĘCIA, POSTACI 

➢ Szczęście 

➢ Miłość 

➢ Niewidomy 

➢ Matka Elżbieta Róża Czacka 

4. WARTOŚCI 

➢ Kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób niewidomych  

5. PROPOZYCJA REALIZACJI   

Wprowadzenie:  

Metoda – układanie puzzli. Katecheta dzieli klasę na cztery grupy, rozdaje podwójne puzzle (zdjęcie Róży, 

z drugiej  strony Matki Czackiej w habicie:  (płyta CD) i prosi uczniów, aby je ułożyli. Następnie umieszcza 

duży portret Matki  Czackiej i zapowiada, że dziś poznamy tę osobę.  To Matka Elżbieta Róża Czacka, która 

będąc niewidomą, potrafiła być szczęśliwą. Katecheta zadaje pytanie: Kto z nas chce być szczęśliwym? Na 

czym polega tajemnica szczęścia.  

Podsumowanie: Katecheta rozmawia z uczniami.  Mówi, że nie jest to łatwe, bo jest wiele teorii                         

o szczęściu. Podaje przykład, że niektórzy ludzie na szczęście podarowują komuś słonia. Zadaje pytanie: 

Może znacie takie osoby?  

Metoda – opowiadanie. Katecheta wspomina bajkę Andersena: „O Kaloszach szczęścia” i podaje przykład 

dziewczynki, która po usłyszeniu tej bajki, o niczym innym nie myślała, jak tylko o tym, jak zdobyć takie 

kalosze, które by przenosiły w wymarzone miejsce. Katecheta zadaje pytania: Pewnie nie jedno z was 

chciałoby mieć takie kalosze?  Ale czy to byłoby prawdziwe szczęście, którego człowiek pragnie? 

Podsumowanie: W tej bajce jedna z wróżek powiedziała: można szukać szczęścia, a można być 

szczęśliwym, jak się kogoś uszczęśliwia.  To właśnie jest tajemnica prawdziwego szczęścia. 

 

 



Rozwinięcie tematu:  

Metoda  - audiowizualna.  Katecheta wyświetla fragment filmu z czytaną Ewangelią o uzdrowieniu 

niewidomego (J 9, 1-4a) i objaśnia jak niewidomi posługują się pismem brajla (płyta CD). Katecheta pyta:             

O co pytają uczniowie Jezusa? Co Jezus im odpowiada?   

Podsumowanie: Jeśli ktoś jest niewidomy, to na pewno nie jest to kara za grzechy, ale zadanie, które Bóg 

nam powierza i chce, abyśmy byli szczęśliwi.   

Metoda – opowiadanie. Katecheta opowiada historię życia Matki Czackiej, przedstawiając jej trudne, ale 

szczęśliwe życie.  

Róża Czacka jako hrabianka, urodziła się w 1876 r., na Ukrainie w Białej Cerkwi. Jak miała 6 lat rodzice 

przeprowadzili się do Warszawy. Mama i tato Róży pełnili ważne funkcje w naszym kraju, dlatego bywała 

ona często na różnego rodzaju przyjęciach, balach. Lubiła tańczyć, ale bywało tak, że  podczas zabawy 

potykała się o różne przedmioty czy ludzi, ponieważ słabo widziała. Gdy dorosła i miała 22 lata, spadła  

podczas przejażdżki z konia. Stało się wtedy coś bardzo strasznego dla Róży, bo  od tego momentu przestała 

widzieć. Było to bardzo trudne przeżycie nie tylko dla niej samej, ale dla całej rodziny. Rodzice wozili ją do 

różnych lekarzy, aby ratować wzrok. Niestety, już nigdy go nie odzyskała, jednak przemieniło się jej życie,             

w jeszcze piękniejsze niż było dotąd.  

- Jak się to stało? Babcia Róży nauczyła ją rozmawiać z Panem Bogiem i od tego trudnego wydarzenia Róża 

jeszcze częściej z Nim rozmawiała. Pytała Go o wszystko i usłyszała od Niego, że On chce, aby zajęła się 

niewidomymi w Polsce, którzy nie chodzą do szkoły, nie uczą się, są smutni. I tak zrobiła. Założyła  szkołę dla 

dzieci niewidomych w Laskach, gdzie uczyły się one czytać i pisać brajlem. Dziś wszystkie dzieci niewidome 

uczą się tego pisma i mogą czytać książki, jakie tylko zechcą. To dzięki Róży.  

- Dlaczego wam o niej opowiadam? Bo była osobą  szczęśliwą, chociaż była niewidomą, na wszystko 

patrzyła sercem, wszystkim pomagała i wszyscy ją kochali. Pamiętacie, co mówiła wróżka w bajce                       

o kaloszach szczęścia? Katecheta przypomina: Można szukać szczęścia, a można być szczęśliwym, jak się 

kogoś uszczęśliwia. Takie było życie Róży. Została siostrą zakonną i założyła Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, aby pomagać ludziom kochać Boga. Z  miłości do Boga dała życie Dziełu           

w Laskach koło Warszawy, które służy niewidomym. Dlatego wszyscy mówią na nią Matka. W chwili 

składania ślubów zakonnych w Żytomierzu,  przyjęła imię Elżbieta. Dziś mówi się o niej Matka Elżbieta 

Czacka.  

 Była ona dobra jak mama i wiele osób nazywało ją swoją Matką. Kiedy umarła, to na jej pogrzebie pewien 

chłopiec powiedział: „Chcielibyśmy ci coś powiedzieć, Matko Nasza, to, co chciałabyś dziś usłyszeć od 

swoich zasmuconych dzieci. Kochamy cię, bo nauczyłaś nas kochać Boga przede wszystkim, bo życie twoje 

całe było miłością. To się udziela. Nauczyłaś nas rozumieć sens życia, który wszystkie sprawy skierowuje do 

jednego celu, który nam pokazywałaś”.    

Katecheta pyta:  Od kogo Róża nauczyła się takiej miłości? Kto takiej miłości może nas nauczyć?  

Podsumowanie: Krzyż to znak Wielkiej Miłości. Katecheta pokazuje krzyż. To  Jezus, który umarł za nas na 

krzyżu, sprawia, że możemy być szczęśliwi. Aby być szczęśliwym, trzeba kochać.  

 Metoda – ćwiczenie empatii do osób niewidomych. Katecheta wybiera dwoje dzieci i przygotowuje je do 

zadania. Zakrywa jednemu z uczniów chustką oczy i drugi prowadzi go z ławki do tablicy, gdzie na krześle 

lub na podłodze umieszczono jakiś przedmiot. Mają go znaleźć i dziecko z zasłoniętymi oczami ma 

powiedzieć, co to jest. Jeśli mamy czas, można wybrać jeszcze jedną parę. Katecheta zadaje pytania:                    



Co sprawiło wam trudność? Dlaczego poruszaliście się tak wolno? Katecheta zapowiada kolejne 

doświadczenie: Wszystkie dzieci otwierają piórniki i zamykają oczy. Następnie bez otwierania oczu 

wykonują polecenie: Proszę z piórnika wyjąć gumkę. Proszę z piórnika wyjąć żółtą i niebieską kredkę. 

Uczniowie otwierają oczy i sprawdzają, co udało im się wyjąć. Katecheta omawia z nimi doświadczenie                  

i pyta: Które rzeczy było łatwiej wyjąć z piórnika? Dlaczego? Co pomogło znaleźć gumkę?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Podsumowanie doświadczenia: Człowiek bardzo potrzebuje oczu. Gdy widzi, może szybko i bezpiecznie się 

poruszać, wykonywać różne czynności, rozpoznawać kolory. Niewidomemu jest trudniej wykonać takie 

zadania, potrzebuje naszej pomocy, np. w odczytaniu koloru kredki. 

Zakończenie:  

Od najmłodszych lat powinniśmy czynić dobro, ale nie tylko słowem. Dlatego naśladując  Matkę  Elżbietę 

Różę Czacką, możemy nasze piękne pragnienia i myśli wprowadzać w czyn, pomagając niewidomym.  

Metoda - zagadki: Katecheta czyta zagadki i pokazuje zdjęcia Matki Czackiej (płyta CD).                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Róża Hrabianka, Matka Czacka uboga najbardziej kochała kogo?   (Pana Boga)                                                                           

2. Serce Matki Czackiej zawsze mówiło, że najważniejsze w życiu człowieka, to: ( miłość).                                            

3. Nie brać, lecz dawać, dawać coraz więcej, to dla Róży  Czackiej było wielkie (szczęście).                                                 

4. Matka Róża Czacka w całym życiu swoim pomagała zawsze, komu? (niewidomym).                                                              

5. Dużo było matek w warszawskich Laskach, lecz najważniejsza dla nas była Matka (Czacka)                                      

6. Teraz zagadka  dla nas prawdziwa: Kiedy Róża Czacka i gdzie się urodziła?    (1876 r., Biała Cerkiew)  

Zadanie domowe: 

➢ Zadanie dla klasy III i IV - rozwiąż krzyżówkę (załącznik 1)  

➢ Pokoloruj wybrane obrazki z kolorowanki: Róża z Niewidomymi w drodze do nieba – klasy młodsze 

(płyta CD) 

➢  Sprawdź swoją wiedzę o Róży: https://wordwall.net/pl/resource/14172160  

Modlitwa na koniec lekcji: Spontaniczna - za wszystkich niewidomych, prosząc Matkę Czacką                                   

o wstawiennictwo.                                                                                       

Korelacja z edukacją szkolną: 

➢ Język polski  – opowiadanie 

Załącznik 1 (krzyżówka) 

https://wordwall.net/pl/resource/14172160


 

 

Załącznik 1 (odpowiedzi) 

Hasło: SZCZĘŚLIWA  1. spadła 2. Biała Cerkiew 3. świętą 4. Naśladowanie 5. Dzieło Lasek 6. Niewidomych 

7. babcia 


