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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 

3. Skąd wiemy, że Bóg chce nam coś przekazać? 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP  
A5 

PP 
A4 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

Filozofia, j. polski 

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Wprowadzenie i objaśnienie pojęcia „Objawienie”; 
2. Wyjaśnienie istoty Objawienia jako relacji Boga z 

człowiekiem. 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. wymienia sposoby Bożego Objawienia;  
1.2. wymienia najważniejsze przymioty Boga; 
1.3. opisuje przejawy miłości Boga do człowieka;  
2.1. swobodnie opowiada o objawianiu się Boga światu.   

 

Szkoła podstawowa 

1. Kalambury – po projekcji pierwszej części odcinka 3, nauczyciel dzieli klasę na 
kilkuosobowe grupy (3 – 4 osoby), każda grupa losuje wcześniej przygotowane 
przez nauczyciela przedmioty (figurki z bohaterami, świętymi, dewocjonaliami; 
w zależności od stopnia zaawansowania uczniów), uczniowie wybierają lidera, 
który przedstawia reszcie klasy wylosowane przedmioty bez używania ich nazw. 
Po zakończonych kalamburach nauczyciel nakierowuje uczniów na etymologię 
słowa „objawienie” jako próby odsłonięcia określonej tezy. W celu wzmocnienia, 
nauczyciel może przygotować pudełko przykryte tkaniną i za każdym razem 
odkrywać przed resztą klasy opisywany przedmiot. 

 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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2. Alfabet – po projekcji pierwszego fragmentu odcinka trzeciego, nauczyciel 
pionowo zapisuje na tablicy wyraz OBJAWIENIE, zadaniem uczniów jest 
dobranie odpowiednich określeń, które pomogą wyjaśnić znaczenie tego słowa. 
Efekty wspólnej pracy uczniowie zapisują jako notatkę w zeszytach.  
 

3. Okienko informacyjne – po projekcji pierwszej części odcinka 3, nauczyciel 
rozdaje uczniom wcześniej przygotowane tabelki z okienkiem informacyjnym 
(cztery rubryki: definicja, logo lub tag, porównanie - metafora, komiks z 
dialogiem). Zadaniem uczniów jest opracowanie i wypełnienie w parach tabelek. 
Chętni uczniowie prezentują swoje propozycje i następnie umieszczają je w 
zeszycie jako formę notatki. 
 

4. Praca z tekstem źródłowym (kl. VII i VIII)– nauczyciel prezentuje (przy pomocy 
rzutnika, z własnego egzemplarza dokumentu) wstęp do encykliki Fides et 
ratio. Następnie uczniowie próbują w sposób graficzny przedstawić sens 
zawarty w przytoczonym fragmencie (graf, równanie matematyczne, koło 
zębate, naczynia połączone). Nauczyciel kieruje pracą uczniów, wypracowane 
rozwiązania stanowią notatkę w zeszytach uczniów. 

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

tradycyjnej bądź z zastosowaniem nowoczesnych technologii – aplikacji lub on-
line). 

 
Quiz 

 
1. Czym jest Objawienie? 

a. Podniesieniem kurtyny przed sztuką teatralną 
b. Depozytem, zbiorem prawd danych przez Boga człowiekowi 
c. Nagłym nawróceniem 

2. Kto stanowi główne źródło objawienia prawdy o Bogu wg Kościoła katolickiego? 
a. Adam i Ewa 
b. papież 
c. Jezus Chrustus 

3. Co jest celem poznania prawdy? 
a. Poznanie samego siebie 
b. Wiara w Boga 
c. Chodzenie do kościoła.  
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Szkoła ponadpodstawowa 

1. Drama – nauczyciel dzieli klasę na grupy (4-5 osobowe), każda z grup 
dostaje od nauczyciela tezę; w zależności od zaawansowania i 
zaangażowania uczniów mogą to być tezy ze świata nauki lub religii, np.: 
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, 
Maryja była bez grzechu pierworodnego poczęta, 
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, 
Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości, 
Jest jeden Bóg. Uczniowie mają za zadanie, przedstawić w krótkiej 
inscenizacji lub pantomimie wylosowaną tezę; istotne jest aby w trakcie jej 
przedstawiania nie padła treść tezy. Reszta klasy powinna odgadnąć jaka 
teza została im przedstawiona. Po wykonaniu zadania, nauczyciel omawia 
na czym polega Objawienie, co jest jego istotą, nawiązuje do pracy uczniów. 
Jako notatkę uczniowie zapisują w zeszycie etymologię słowa „objawienie”.  
 

2. Analiza filmu – nauczyciel przeprowadza analizę filmu, wprowadzając 
etymologię słowa „objawienie”, umieszczając na osi czasu wydarzenia: Sobór 
Watykański I i Sobór Watykański II, przedstawiając najistotniejsze ustalenia 
i dokumenty zawierające informacje i definicje Objawienia. Wraz z uczniami 
stara się wyciągnąć wnioski płynące z filmu i odpowiedzieć na pytanie czym 
jest koncepcja dialogiczna Objawienia. Odpowiedzi uczniowie zapisują 
samodzielnie w zeszycie jako notatkę z lekcji.  
 

3. Giełda definicji – po projekcji całego filmu uczniowie odpowiadają na 
pomocnicze pytania nauczyciela dotyczące filmu i tematu lekcji, 
przykładowo: podaj definicję Objawienia, przedstaw historię kształtowania 
się nauki Kościoła o Objawieniu, czym jest koncepcja dialogiczna, w jaki 
sposób Bóg objawia siebie ludziom. Uczniowie zapisują własne odpowiedzi 
(praca indywidualna), po czym przedstawiają je na forum klasy. Następnie 
nauczyciel otwiera giełdę i uczniowie decydują które definicje czy też 
odpowiedzi najlepiej odpowiadają na zadane pytania przez nauczyciela. 
Nauczyciel dyskretnie nakierowuje na najbardziej trafne odpowiedzi, które 
stanowią notatkę z lekcji. 

 
 
4. Puzzle logiczne – po projekcji ostatniej części filmu, nauczyciel rozdaje 

uczniom puzzle (praca w ławkach lub w parach) zawierające fragment ze 
wstępu do encykliki Fides et ratio. Zadaniem uczniów będzie ułożyć puzzle 
fragment tak aby zachować jego sens, po zakończonej pracy nauczyciel 
prezentuje oryginał tekstu i prosi uczniów, aby na podstawie obejrzanego 
odcinka oraz tekstu dokumentu własnymi słowami odpowiedzieli na pytanie 
czym jest Objawienie Boże, jak się przejawia i co jest jego celem. 
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5. 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 poniższych dokumentów definiuje pojęcie Objawienia? 
a. Brevarium Fidei 
b. Evangelium Vitae 
c. Dei Verbum 
 

2. Skąd czerpiemy wiedzę o Objawieniu? 
a. Z Pisma Świętego 
b. Z kazań 
c. Z własnego sumienia 

 
3. Co jest celem Objawienia Bożego? 

a. Poznanie prawdy o Bogu i człowieku (samym sobie) 
b. Szerokie horyzonty 
c. Wiedza o Kościele katolickim.  

Uwagi 

Projekcja filmu odbywa się w zależności od preferencji nauczyciela i stopnia 
zaawansowania uczniów. Rekomenduje się, w klasach młodszych projekcję 
pierwszej części filmu, natomiast w klasach szkół ponadpodstawowych uczniowie 
powinni zapoznać się z całością. 

 


