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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 

5. Czy można poznać istnienie Boga obserwując przyrodę? 
 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP  
A5 

PP 
A4 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

Filozofia, biologia 

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Powtórzenie kerygmatu chrześcijańskiego o miłości Boga 
do człowieka i zbawczej misji Jezusa Chrystusa; 

2. Wyjaśnienie pojęcia objawienia nadprzyrodzonego. 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w 

słowie Bożym i w Jezusie Chrystusie);  
1.2. omawia znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla 

całej ludzkości; 
2.1. opowiada o objawianiu się Boga światu (jego formach);  
2.2. samodzielnie dokonuje analizy i czyni refleksję nad 

zachowaniem ludzi i ograniczeniach w budowaniu 
relacji.   

 

Szkoła podstawowa 

1. Wycieczka – nauczyciel wraz z grupą uczniów wybiera się na krótki spacer 
(może być to też wycieczka zorganizowana do parku lub lasu albo wycieczka 
wirtualna do miejsc egzotycznych i trudno dostępnych). Po wycieczce uczniowie 
dokonują zapisu na kartach pracy w postaci tabeli (dwie kolumny: co widzieli, 
jakie były ich wrażenia obserwując daną rzecz). Następnie wraz z nauczycielem 
zapoznają się z drugą częścią odcinka i próbują sprawdzić czy zaobserwowane 
podczas wycieczki rzeczy są dziełem stworzenia. W celu ich zaznaczenia, 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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uczniowie zapisują w tabeli na zielono: DZIEŁO STWORZENIA i wybrane rzeczy 
zaznaczają tym samym kolorem. Chętni uczniowie mogą w ramach notatki lub 
pracy domowej narysować co budzi ich zachwyt z wcześniej widzianych rzeczy. 
 

2. Sensoryczna gazetka informacyjna – po projekcji pierwszej i drugiej części filmu 
uczniowie zostają podzieleni przez nauczyciela na trzy grupy. Zadaniem 
uczniów będzie wykonanie gazetki informacyjnej, która będzie objaśniać skąd 
możemy czerpać i w jaki sposób wiedzę o Bogu. Nauczyciel wcześniej informuje 
uczniów o konieczności przygotowania kolorowych czasopism podróżniczych, 
suszonych roślin, fragmentów sztucznych futer lub eko skór i piasku. 
Zadaniem uczniów będzie umieszczenie przygotowanych przez siebie 
przedmiotów na dużym formacie i utworzenie haseł objaśniających. Prace 
uczniów nadzoruje nauczyciel, prace mogą zawierać elementy chronologii (np. 
najpierw symbol istnienia Boga, następnie przedmioty i miejsca stworzone, 
później ludzki zachwyt), mogą być centryczne (wszystkie stworzone przez Boga 
miejsca i przedmioty świadczą o Jego istnieniu – wtedy hasło czy symbol Boga 
umieszczamy w centrum). Na zakończenie grupy prezentują swoje prace i jeśli 
są takie możliwości eksponują je na forum szkoły. 
 

3. Doświadczenie i rozmowa kierowana – przy pomocy wcześniej przygotowanych 
składników (pianka do golenia, mąka ziemniaczana lub soda oczyszczona i 
miska) uczniowie wykonują sztuczny śnieg. Po wykonaniu zadania uczniowie 
mają 10 minut na swobodną zabawę stworzonym przez siebie śniegiem, mogą 
do tego użyć przyniesionych do szkoły klocków czy figurek np. Zings lub z 
Kinder Niespodzianek. Po zakończonej zabawie nauczyciel zadaje pytania i 
próbuje uzyskać od uczniów odpowiedzi:  

• Co czuliście stwarzając śnieg? 
• Jakie uczucia towarzyszyły Wam kiedy mogliście bawić się stworzonym 

przez Was śniegiem? 
• Co możecie powiedzieć teraz o sobie po tym jak stworzyliście „coś” i co 

możecie powiedzieć o swojej koleżance lub koledze z ławki, jako osobie, 
która potrafi „coś” stworzyć? 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z pierwszą i drugą częścią filmu. Po projekcji 
filmu stara się wraz z uczniami wyciągnąć wnioski i zapisać je na tablicy, które 
mogą stanowić notatkę z lekcji, np. wyjaśnienie pojęć dzieło stworzone, 
objawienie nadprzyrodzone. 

 
4. Puzzle – nauczyciel przygotowuje dla uczniów wieloelementowe puzzle 

(preferowany krajobraz, maksymalnie 1000 elementów. Uczniowie wraz z 
nauczycielem starają się w ciągu kwadransa ułożyć jak największą część 
układanki. Po upłynięciu czasu, nauczyciel pyta uczniów jak czuli się podczas 
układania puzzli, jakie uczucia im towarzyszyły i czego się dowiedzieli o sobie i 
swoich kolegach w trakcie wykonywania zadania. Następnie wspólnie z 
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uczniami ogląda drugą część filmu i prezentuje na pokazie slajdów podobne 
krajobrazy do tego który jest umieszczony na układance. Wspólnie z uczniami 
wyciąga wnioski i zapisuje na tablicy definicję objawienia naturalnego i 
nadprzyrodzonego. Notatka zapisana przez nauczyciela na tablicy może 
stanowić notatkę z lekcji, którą uczniowie przepisują do zeszytu. 

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 naturalne? 

a. Prawda o Bogu płynąca z dzieł stworzenia 
b. To inaczej empiryzm 
c. Objawienie które możemy zbadać wszystkimi zmysłami 

2. Na czym polega objawienie nadprzyrodzone? 
a. Na możliwości podróży w kosmos 
b. Na obietnicy zmartwychwstania  
c. Na inicjatywie Boga w objawieniu się człowiekowi 

3. Który Sobór rozszerzył pojęcie objawienia? 
a. Sobór Trydencki 
b. Sobór Watykański I 
c. Sobór Watykański II.  

 

Szkoła ponadpodstawowa 

1. Praca z tekstem źródłowym – uczniowie otrzymują fragmenty tekstu 
źródłowego z Encykliki Fides et Ratio, 7 oraz fragment 2 Kor 4, 1 – 2. 
Wsparciem w analizie tekstu może być tabela, np.: 

 Fides et Ratio 2 Kor 4, 1 - 2 

cel    

narzędzie    

 

Uczniowie wraz z nauczycielem starą się uzupełnić pola w tabeli 
odpowiadając na pytanie, co jest celem Objawienia, jakimi środkami 
dysponuje człowiek, aby to Objawienie rozpoznać. Wypełniona tabela 
stanowi notatkę z lekcji. 

 
2. Dyskusja – po obejrzeniu całego filmu lub drugiej i trzeciej części uczniowie 

stają na jednym końcu sali. Nauczyciel staje po drugiej jej stronie z 
wcześniej przygotowanymi planszami do badania okulistycznego 
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(zróżnicowane pod względem wielkości litery i cyfry). Chętni uczniowie 
starają się odczytać litery i cyfry z plansz. Następnie nauczyciel stawia 
pomiędzy sobą a uczniami zasłonę (tablica mobilna, duży format szarego 
papieru, zasłona trzymana przez ochotników). Prosi uczniów, aby ponownie 
spróbowali odczytać zawartość plansz trzymanych przez nauczyciela. 
Uczniowie są motywowani do inicjatywy i opuszczenia swojego miejsca, aby 
przekroczyć barierę uniemożliwiającą im poznanie zawartości plansz. 
Dodatkowo, nauczyciel w drugiej części zadania, podmienia plansze i 
umieszcza na nich teksty teologiczne np. „Bóg zesłał na świat Swojego Syna, 
aby nas zbawić” oraz plakaty z pięknem przyrody. Po zakończonym zadaniu, 
nauczyciel rozmawia z uczniami i próbuje uzyskać od nich informacje, w 
jaki sposób człowiek może poznać prawdę o Bogu i czym ta prawda jest (na 
podstawie filmu i drugiego zestawu plansz). 
 

3. Doświadczenie – uczniowie wraz z nauczycielem zapoznają się z trzecią 
częścią odcinka, następnie nauczyciel dzieli klasę na 4 lub 5 grup i rozdaje 
im różnego rodzaju odświeżacze powietrza lub perfum, tak aby każda grupa 
miała inny rodzaj. Nauczyciel prosi, aby każda grupa stworzyła kartę 
informacyjną na podstawie opakowania (pojemność, kolor, wrażenia 
wizualne, cena sugerowana, target). Następnie nauczyciel rozpyla zapach 
lub prosi uczniów o rozpakowanie swoich odświeżaczy, uczniowie 
doprecyzowują swoje karty informacyjne o wrażenia sensoryczne (czy 
zapach jest przyjemny, czy odpowiada przewidywanej cenie, co czują kiedy 
mogą poczuć i zidentyfikować zapach i czy chętnie to robią). Doświadczenie 
ma stanowić bodziec do dyskusji o możliwościach poznania. Nauczyciel 
zadaje uczniom pytanie, czy ich początkowe wrażenia różniły się od tych, 
które mieli kiedy poczuli dany zapach, od czego zależy czy dany zapach nam 
się podoba czy nie. Następnie pyta uczniów czy zapach możemy dostrzec; 
metafora zapachu ma posłużyć nauczycielowi do wyjaśniania uczniom co 
stanowi objawienie nadprzyrodzone.  

 
4. Praca z dziełem sztuki – po projekcji 2. i 3. części filmu uczniowie zapoznają 

się z wcześniej wybranymi przez nauczyciela dziełami sztuki, plakatami lub 
grafikami (w zależności od zaawansowania uczniów, mogą to być dzieła 
znanych artystów np. Leonardo da Vinci, Michała  Anioła,  C. Moneta,  S. 
Botticelli, V. van Gogha, El. Greco, W. Weissa, J. Malczewskiego,   St. 
Wyspiańskiego,  W. Turnera, S. Dali, M. Cattelana F. Ruszczyca,  T. Murak 
lub współczesne plakaty i fotografie). Uczniowie próbują stworzyć wernisaż 
prac i wcielić się w rolę kuratora wystawy. Ich zadaniem będzie sporządzić 
przemówienie i zapoznać gości z obrazami i artystą. Uczniowie mają na celu 
odpowiedzieć na pytanie, kto stoi za stworzeniem wszystkich 
przedstawionych obrazów. Chętni uczniowie prezentują swoje prace, w tym 
czasie reszta klasy stara się dokonać analizy omawianych dzieł, a 
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nauczyciel wraz z uczniami próbuje wysnuć wnioski o zachwycie nad 
dziełem stworzenia. 
 

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. Jakie było znaczenie Soboru Watykańskiego II w definiowaniu Objawienia? 
a. Zanegował istnienie Objawienia 
b. Doprecyzował pojęcie Objawienia 
c. Od nowa określił czym jest Objawienie 
 

2. Co stanowi sens Objawienia nadprzyrodzonego? 
a. Zmartwychwstanie 
b. Modlitwa 
c. Relacja człowieka z Bogiem 

 
3. Jakie rodzaje objawienia wyróżniamy? 

a. Naturalne i nadprzyrodzone 
b. Rozumowe i empiryczne 
c. Boskie i ziemskie.  

Uwagi 

Projekcja filmu odbywa się w zależności od preferencji nauczyciela i stopnia 
zaawansowania uczniów i czy lekcja stanowi kontynuację tematu oraz czy 
uczniowie zapoznali się z poprzednim filmem o Objawieniu. 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. 


