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KATECHEZA BEZ GRANIC 

100 FILMÓW NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II 
 

Wskazówki metodyczne 

Niniejsze wskazówki nie są gotowym scenariuszem lekcji. Stanowią jedynie 

propozycję konkretnego odniesienia do filmów z cyklu „Katecheza bez granic” na 

lekcji. Propozycję tę nauczyciel winien dostosować do możliwości i potrzeb uczniów. 

Może ją również zmodyfikować według własnego pomysłu.  

 

Nr i tytuł 
odcinka 

1. Czy człowiek wymyślił sobie religię? 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP  
A1, F3 

PP 
A3 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

Filozofia 

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Ukazanie genezy religii; 
2. Analiza racjonalnego i moralnego aspektu religii. 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. przedstawia próby odpowiedzi na pytanie o genezę religii;  
1.2. podaje przykłady podstawowych pytań egzystencjalnych; 
2.1. po obejrzeniu filmu wyjaśnia na czym polega problem 

naiwnego / dziecinnego rozumienia religii;  

2.2. swoimi słowami opisuje różne (dobre i złe) skutki 
wpływu religii na życie człowieka.   

 

Szkoła podstawowa 

1. Burza mózgów - nauczyciel odwołuje się do pytań postawiony przez Jana Pawła 

II w fragmencie Fides et ratio (na końcu filmu): Kim jestem? Skąd pochodzę i 

dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? zapisuje 

na tablicy / wyświetla na śladzie / wypowiada i zaprasza uczniów do 

spontanicznych odpowiedzi. Po wypowiedziach uczniów docieka: na których 

przedmiotach analizują te pytania (matematyka, język polski, biologia itp.)? Czy 

na innych przedmiotach można udzielić wyczerpujących odpowiedzi? 

Nauczyciel konkluduje, że  pytania o sens życia są u podstaw religii. 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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2. Mini-wykład konwersatoryjny - nauczyciel omawia z uczniami historię, źródła i 

czynniki, które wpłynęły na powstanie zjawiska religii. Analizuje odpowiedź 

papieża Jana Pawła II zawartą we fragmencie z Fides et ratio. Omawia też 

fałszywe, uproszczone propozycje wyjaśnienia zjawiska religii (może 

wykorzystać do tego pytania postawione w filmie).  

 

3. Projekcja filmu – odtworzenie całego filmu poprzedzone poleceniem zwrócenia 

uwagi na stawiane w nim pytania i udzielone odpowiedzi. 

 

4. Notatka – uczniowie samodzielnie opracowują notatkę w formie krótkich 

wypowiedzi w kluczu pytań postawionych w filmie: Czy człowiek wymyślił sobie 

religię? Co wpłynęło na powstanie zjawiska religii? Czy walka dobra ze złem nie 

jest dość naiwnym pomysłem na tłumaczenie sensu świata? 

 

5. Wywiad – w ramach pracy domowej nauczyciel poleca uczniom odnaleźć film w 

internecie i „przeprowadzić wywiad” z ks. P. Artemiukiem – stawiając pytania 

zawarte w filmie (i w propozycji 4) i przytaczając w odpowiedzi na nie konkretne 

słowa ks. Artemiuka (propozycje 4. i 5. mają charakter alternatywny). 

 

6. Quiz - na zakończenie dla powtórzenia, nauczyciel przeprowadza test (w formie 

tradycyjnej bądź z zastosowaniem nowoczesnych technologii – aplikacji lub on-

line). 

 

Quiz 

1. Którzy filozofowie uważali religię za wymysł ludzki? 

a. Platon, Arystoteles 

b. Galileusz, Kopernik 

c. Feuerbach, Freud 

2. Które z pytań należy do pytań egzystencjalnych? 

a. Jak wyliczyć średnią arytmetyczną? 

b. Skąd pochodzi zło? 

c. Jakiej jesteś narodowości?  

3. Dokończ zdanie: „kiedy spotykamy człowieka zakorzenionego w religii, to 

widzimy… (na podstawie filmu) 

a. że jest on człowiekiem racjonalnym; któremu rozum jest bliski; 

świadomego, że wiara i rozum łączą się ze sobą.  

b. jasno, że człowiek wymyślił religię; że religia jest produktem myśli 

człowieka. 

c. że religia przechodzi przez rozmaite stadia i zmierza ku ateizmowi.  
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Szkoła ponadpodstawowa 

1. Dyskusja - nauczyciel przedstawia pierwszy problem dot. genezy religii w 

formie pytania postawionego ustnie / zapisanego na tablicy / 

umieszczonego na slajdzie w prezentacji: Czy człowiek wymyślił sobie 

religię? Następnie nauczyciel wyświetla I część filmu (od 0:00 do 4:29). Po 

projekcji filmu uczniowie prowadzą dyskusję. Film ma charakter punktu 

wyjścia dla dyskusji. 

2. Analiza filmu - nauczyciel wprowadza problem dot. zjawiska religii. w formie 

dwóch pytań: Co wpłynęło na powstanie zjawiska religii? Czy walka dobra 

ze złem nie jest dość naiwnym pomysłem na tłumaczenie sensu świata? 

Uczniowie podzieleni na grupy (dwie większe lub kilka mniejszych) po 

obejrzeniu II część filmu (od 4:30 do końca) wypracowują odpowiedzi na 

postawione pytania. Grupy prezentują na forum rezultat swojej pracy.  

 

3. Niedokończone zdania - nauczyciel przytacza słowa Jana Pawła II  z 

encykliki Fides et ratio (nr 1) umieszczone na zakończenie filmu. Uczniowie 

odpowiadają na pytania przytoczone przez papieża w formie 

niedokończonych zdań (może to być praca domowa):  

 

Jestem… 

Przychodzę z… 

Zmierzam do…  

Zło istnieje, ponieważ… 

Po tym życiu czeka mnie… 

 

 

4. Quiz - nauczyciel sprawdza stopień przyswojenia materiału przekazanego w 

filmie lub robi powtórkę w formie quizu (w wersji tradycyjnej bądź z 

zastosowaniem nowoczesnych technologii – aplikacji lub on-line). 

  

Quiz 

1. Który z wymienionych myślicieli powiedział, że nie było cywilizacji, nie było 

kultury, która nie wyznawałaby religii? 

a. Ludwig Feuerbach 

b. Erich Fromm 

c. Zygmunt Freud 

 

2. Którą grupę pytań należy zaliczyć do grupy egzystencjalnych? 

a. Jak to przyrządzić? Z „czym to się je”? Jaki jest termin ważności? 

b. Skąd pochodzi człowiek? Dokąd zmierza? Jakie jest jego przeznaczenie? 

c. Jak to działa? Z czego jest zrobione? Do czego służy? 
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3. Kiedy, według J. Ratzingera, rozpoczyna się wiara? 

a. Kiedy człowiek przestaje sugerować się tym, co jest widzialne i mierzalne. 

b. Kiedy przestaje myśleć. 

c. Kiedy bezkrytycznie przyjmuje wszystko, co się słyszy/czyta/mówi.  

Uwagi 

Projekcja filmu odbywa się w dwóch częściach. Mogą być one wykorzystane 

podczas jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych - zależnie od poziomu klasy lub 

zaangażowania uczniów w dyskusję (1. Geneza religii 2. Zjawisko religii). 
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