
 
https://katechezabezgranic.wordpress.com 

https://www.youtube.com/c/katechezabezgranic 

 

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

 

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 

4. Jak powstało Pismo Święte? 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP  
A9 

PP 
A4 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

J. polski 

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Wprowadzenie podstawowych wiadomości o Piśmie 
Świętym; 

2. Wyjaśnienie kontekstu powstawania ksiąg Biblii, roli 
społecznej przekazywanych treści. 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. wyjaśnia, czym jest Pismo Święte;  
1.2. przedstawia proces formowania się ksiąg biblijnych; 
1.3. charakteryzuje istotę Tradycji i formy jej przekazywania;  
2.1. samodzielnie rozróżnia poszczególne etapy powstawania 

kolejnych ksiąg biblijnych i adresuje ich kontekst 
społeczny.   

 

Szkoła podstawowa 

1. Głuchy telefon – po projekcji pierwszej i ewentualnie drugiej części filmu (w 
zależności od percepcji uczniów), dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna 
grę przekazując pierwszemu uczniowi informacje (informacje mogą stanowić 
zdania związane z treścią lekcji czy samego filmu, np.: Stary Testament ma 46 
ksiąg; Nowy Testament ma 27 ksiąg; Są cztery Ewangelie; Pismo Święte 
powstawało w trzech językach: hebrajskim, greckim i aramejskim; Pismo 
Święte ma autora boskiego i ludzkiego; Pismo Święte powstało pod 
natchnieniem Ducha Świętego. Dzieci przekazują sobie po kolei usłyszaną 
informacje. Ostatni  uczeń zapisuje na tablicy usłyszane przez siebie zdanie. 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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Jeśli informacja jest inna od tej przekazanej przez nauczyciela, dzieci próbują 
ustalić jak brzmi prawdziwe zdanie. W tym celu mogą obejrzeć pozostałe części 
filmu. Jeśli wszystkie informacje zapisane na tablicy są prawdziwe, ich treść 
może stanowić notatkę z lekcji. 

 
2. Gazetka informacyjna – po projekcji pierwszej części filmu uczniowie zostają 

podzieleni przez nauczyciela na trzy grupy. Nauczyciel na podstawie 
umiejętności dzieci wyznacza im role, które będą pełnić podczas pracy i 
przydziela im zadania za które będą odpowiedzialni, np.: menager projektu 
(zarządza przydzielonymi zadaniami i pilnuje czasu pracy), dział kreatywny 
(osoby które zajmują się koncepcją pracy i odpowiadają za rozmieszczenie 
przygotowanych elementów na dużym formacie), redaktorzy (odpowiadają za 
zredagowanie informacji), graficy (osoby odpowiedzialne za ilustracje i oprawę 
wizualną pracy). Nauczyciel wyznacza uczniom czas na wykonanie gazetki 
szkolnej, na której umieszczą najistotniejsze dla siebie informacje, których 
dowiedzieli się z filmu. Po zakończeniu prac uczniowie prezentują swoje gazetki 
i wymieniają się informacjami na nich zawartymi. 
 

3. Próba kaligraficzna – przy pomocy wcześniej przygotowanych przyborów 
kreślarskich (stalówki, pióra, atrament, pędzle, farby i papier) uczniowie losują 
sigla biblijne, ich zadaniem jest odszukanie ich w Piśmie Świętych oraz 
przepisanie ich. W trakcie pracy mają wcielić się w postać starożytną lub 
średniowieczną i sporządzić kopię wylosowanego wersetu inspirując się treścią 
wersetu lub czasami w jakich został dany fragment stworzony, inspiracją może 
być także postać w jaką się wcielą podczas swojej pracy. Jako efekt pracy całej 
klasy będzie połączenie wszystkich próbek kaligraficznych i wykonanie kolażu 
na dużym formacie. 
 

4. Praca z tekstem źródłowym – nauczyciel prezentuje (przy pomocy rzutnika, z 
własnego egzemplarza dokumentu) fragment 39 punktu adhortacji Nowa 
nadzieja dla Libanu. Następnie uczniowie próbują w sposób graficzny 
przedstawić istotę Pisma Świętego w kontekście fragmentu przedstawionego 
przez nauczyciela (tworzą logo). Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w 
grupach. Po stworzeniu loga, wymyślają hasło lub slogan, zachęcający do 
lektury Pisma Świętego. Powstałe prace mogą stanowić integralną część próbek 
kaligraficznych lub gazetki informacyjnej tworzonej przez uczniów. 

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

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

 
Quiz 

 
1. Kto jest autorem Pisma Świętego? 

a. Św. Hieronim 
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b. Bóg 
c. Człowiek natchniony przez Ducha Świętego 

2. Ile ksiąg ma Pismo Święte? 
a. 73 
b. 46 
c. 27 

3. W jakich językach zostało spisane Pismo Święte? 
a. łacińskim i greckim 
b. hebrajskim, greckim i aramejskim 
c. greckim i hebrajskim.  

 

Szkoła ponadpodstawowa 

1. Oś czasu – po obejrzeniu 2. i 3. części filmu nauczyciel rysuje na tablicy oś 
czasu, ewentualnie korzysta z wcześniej przygotowanej osi czasu na szarym 
papierze. Uczniowie mają za zadanie odtworzyć kolejność powstawania 
Pisma Świętego, umieszczając najbardziej istotne wydarzenia na osi czasu, 
np.: niewola babilońska (586 – 538 r. p.n.e.), powstanie Pięcioksięgu, 
powstanie ksiąg deuterokanonicznych, powstanie dziejów Apostolskich, 
powstawanie Listów św. Pawła, powstawanie pierwszych wspólnot 
chrześcijańskich, życie i działalność Pana Jezusa, powstawanie Ewangelii, 
powstanie Apokalipsy. Po zakończeniu tworzenia osi czasu uczniowie wraz z 
nauczycielem oglądają pierwszą część filmu i próbują wspólnie omówić 
społeczny charakter i kontekst powstałych ksiąg.   
 

2. Lapbook – po obejrzeniu całego filmu uczniowie (praca indywidualna) pod 
nadzorem nauczyciela wykonują lapbooka. Jeśli forma pracy nie jest znana 
dzieciom, wcześniej nauczyciel może polecić zapoznanie się z filmem 
instruktażowym: https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw . W 
lapbooku powinny znaleźć się informacje dotyczące autorów Pisma 
Świętego, droga powstawania ksiąg biblijnych, ilości ksiąg Starego i Nowego 
Testamentu, poszczególnych kanonów i ich różnic, języków w których 
powstawały poszczególne księgi, charakterystyka Nowego Testamentu wraz 
z rysem historycznym. Chętni uczniowie, na zakończenie swojej pracy mogą 
omówić swoje lapbooki na forum. 
 

3. Komiks – po projekcji całego filmu nauczyciel dzieli klasę na cztero- lub 
pięcioosobowe grupy. Każda grupa losuje zagadnienie, np.: etapy 
powstawania ksiąg biblijnych, kanon biblijny Kościoła katolickiego, 
Pięcioksiąg, Nowy Testament, języki Pisma Świętego. Uczniowie w grupach 
maja za zadanie stworzyć komiks, który opisywałby wylosowane przez nich 
zagadnienie. Po stworzeniu komiksów uczniowie wybierają w ramach 
swoich grup lidera, który zaprezentuje komiks lub mogą przeprowadzić 
próbę adaptacji komiksu i zagrać jego poszczególne sceny wspólnie. Jeśli 
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wcześniej uczniowie tworzyli oś czasu, mogą przyporządkować poszczególne 
komiksy do wydarzeń z osi czasu. 

 
4. Praca z tekstem źródłowym, synteza – po projekcji 1. i 2. części filmu 

uczniowie zapoznają się z fragmentem adhortacji Nowa nadzieja dla Libanu. 
Wspólnie z nauczycielem próbują odpowiedzieć na pytania: 

• Wskaż motyw podróży z tekstu źródłowego w historii zbawienia 
narodu wybranego. 

• Co stanowi żywe słowo Boga? 
• Kto daje natchnienie dla ludzi i kim są hagiografowie? 
• Podejmij próbę uzasadnienia zdania: Pięcioksiąg powstał, aby dać 

nadzieję. Komu była potrzebna ta nadzieja i co było bodźcem do 
spisania Pięcioksięgu.  

• Dlaczego i czy możemy uznać wyższość historii opowiedzianej na 
kartach Biblii od historii biograficznych władców nowożytnych? 

Odpowiedzi na powyższe pytania mogą stanowić notatkę z lekcji. 
 

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. Które z poniższych ksiąg wchodzą w skład ksiąg deuterokanonicznych? 
a. Księga Tobiasza, Judyty 
b. Księga Wyjścia i Wejścia 
c. Księgi Machabejskie i Apokalipsa 
 

2. Co to jest Septuaginta? 
a. Przekład siedmiu pierwszych ksiąg Biblii 
b. Przekład z łaciny na grekę 
c. Przekład z hebrajskiego na grekę 

 
3. Jakie jest oryginalne znaczenie słowa „Biblia”? 

a. Gruba książka 
b. Święta rzecz  
c. Księgi.  

Uwagi 

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


