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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 

6. Skąd wziął się Kościół? 
 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP  
E2 

PP 
A20 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

Historia, WOS 

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Omówienie powstania i przymiotów Kościoła; 
2. Wyjaśnienie pojęcia Kościoła jako Mistycznego Ciała 

Chrystusa i wspólnoty wiernych w Duchu Świętym. 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. wyjaśnia czym jest Kościół;  
1.2. omawia znaczenie przymiotów Kościoła; 
2.1. definiuje czym jest Kościół;  
2.2. charakteryzuje poszczególne etapy przygotowania i 

istnienia Kościoła.   
 

Szkoła podstawowa 

1. Praca z globusem – nauczyciel wraz z uczniami oglądają pierwszą część filmu i 
wspólnie formułują wnioski o powstaniu Kościoła. Następnie nauczyciel wraz z 
chętnymi uczniami przygotowują na globusie drogi w jakich udawali się kolejni 
uczniowie, aby stanowić pierwsze wspólnoty chrześcijan. Można wykorzystać 
globus z podświetleniem LED i intensyfikować jego podświetlenie wraz z 
szerszym zasięgiem nauk głoszonych przez uczniów Jezusa. Następnie 
uczniowie próbują wspólnie ułożyć hasło/slogan dla powstałego globusa, który 
pokazuje zasięg Kościoła na całym świecie. Slogan może stanowić temat lekcji, 
a początkowe wnioski po obejrzeniu filmu uczniowie mogą zapisać jako notatkę 
do zeszytu. 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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2. Pajęczynka, kłębek – po projekcji pierwszej i trzeciej części filmu nauczyciel 

przydziela uczniom ich role, osoba w środku będzie odgrywać Jezusa i będzie 
trzymać w ręku kłębek włóczki, nauczyciel odczytuje fragment Pisma Świętego 
Mt 16, 18, i kolejny uczeń będzie mieć za zadanie wcielić się w rolę św. Piotra, 
dalej nauczyciel odczytuje fragmenty z Dziejów Apostolskich i kolejni chętni 
uczniowie z klasy będą wcielać się w role apostołów podając sobie kłębek włóczki 
rozciągając ją po całej klasie. Osoby które nie trzymają włóczki będą pełnić role 
wiernych Kościoła, którzy wsłuchują się w słowa Ewangelii odczytywanej przez 
nauczyciela. Po zaangażowaniu wszystkich uczniów nauczyciel zatrzymuje 
kłębek i stara się pokazać uczniom jaki zasięg mieli apostołowie i wybierani przez 
nich biskupi kościołów lokalnych i jak oni mogli krzewić wiarę. Na zakończenie 
uczniowie zapisują notatkę z lekcji i próbują odtworzyć na podstawie 
przywołanych fragmentów z Pisma Świętego proces początkowego tworzenia się 
Kościoła. 
 

3. Praca z Pismem Świętym  – nauczyciel wraz z uczniami wspólnie oglądają 
pierwszą część filmu, następnie nauczyciel rozdaje egzemplarze Pisma Świętego 
(ewentualnie uczniowie posiadają własne egzemplarze). Uczniowie próbują 
samodzielnie lub z pomocą nauczyciela odnaleźć fragment Mt 16. W 
przywołanym rozdziale zaznaczają fragment o powołaniu Piotra na Stolicę 
Apostolską. Wspólnie z nauczycielem zastanawiają się jakie zadania otrzymał 
Piotr i próbują zapisać je w postaci graficznej w zeszycie pod tematem lekcji 
podpisując je prawidłowymi siglami biblijnymi. 
 

4. Budowa z klocków – nauczyciel wraz z uczniami ogląda pierwszą część filmu i 
odczytuje wcześniej przygotowany tekst źródłowy z nauczania Jana Pawła II. 
Uczniowie zastanawiają się jakie funkcje w społeczeństwie pełnił i pełni nadal 
Kościół. Następnie uczniowie w grupach (3-4 osobowych) na małych 
karteczkach (post-it) zapisują swoje propozycje, które umieszczają na klockach. 
Z klocków cała klasa próbuje zbudować kościół. Alternatywą będzie rysowanie 
kościoła na dużym formacie szarego papieru, na którym uczniowie będą 
umieszczać kolejne funkcje kościoła. Efekty pracy można zaprezentować na 
forum szkoły w postaci gazetki naściennej. 

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

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

 
Quiz 

 
1. Kto zainicjował powstanie Kościoła? 

a. Matka Boża 
b. Jan Chrzciciel  
c. Jezus Chrystus 
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2. Kto został powołany na urząd papieski jako pierwszy? 
a. Pius XXIII 
b. Św. Piotr 
c. Urban II 

3. Jaki obrzęd towarzyszy ustanowieniu osób do posługi? 
a. Leżenie krzyżem na podłodze 
b. Pełne zanurzenie w wodzie 
c. Nałożenie rąk.  

 

Szkoła ponadpodstawowa 

1. Drama – nauczyciel wraz z uczniami ogląda cały odcinek szósty, następnie 
prowadzi rozmowę kontrolowaną, z której uczniowie wyciągają wnioski o 
procesie stanowienia i kształtowania się Kościoła. Kolejnym etapem będzie 
określenie przez uczniów osób, które uczestniczą w tym procesie na 
podstawie obejrzanego filmu. Chętna osoba zapisuje propozycje na tablicy, 
następnie chętni uczniowie wcielają się w role osób zapisanych na tablicy. 
Nauczyciel dba, aby nie zabrakło takich osób jak: Jezus Chrystus, św. Piotr, 
św. Paweł, pozostali apostołowie, prezbiteroi. Uczniowie w sposób 
spontaniczny próbują odegrać sceny, które odzwierciedlają proces 
powstawania i kształtowania się Kościoła. Elementem pomocniczym może 
być wcześniej sporządzony ramowy plan wydarzeń lub oś czasu (w 
zależności od stopnia zaangażowania uczniów, nauczyciel może wcześniej 
przygotować prosty scenariusz z podziałem na role i rozdać go wybranym 
uczniom). Tak przygotowaną dramę uczniowie mogą zaprezentować na 
forum szkoły podczas rekolekcji wielkopostnych. 
 

2. Praca z mapą – po obejrzeniu trzeciej części filmu, uczniowie rozpoczynają 
pracę z mapą (nauczyciel rozdaje atlasy lub rozwiesza dużą mapę świata), 
wspólnie z uczniami próbuje ustalić w jakie kierunki wg Tradycji udali się 
apostołowie. Nauczyciel nadzoruje prace uczniów, uczniowie zaznaczają na 
dużej mapie miejsca przy pomocy post-itów lub magnesów, a w swoich 
atlasach za pomocą ołówka. Pomocą kontrolną na koniec może być tabelka 
udostępniona przez nauczyciela na rzutniku lub tablicy interaktywnej: 
 

Apostoł Działalność 

Szymon Piotr Jerozolima, Palestyna, Antiochia, Rzym 

Andrzej Azja Mniejsza, Gruzja 

Jakub Starszy Palestyna, Jerozolima 

Jan Jerozolima, Samaria, Azja Mniejsza, Patmos, 
Efez 
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Filip Azja Mniejsza 

Bartłomiej Armenia, Indie 

Tomasz Persja, Indie 

Mateusz Palestyna, Etiopia 

Jakub Młodszy Jerozolima 

Juda Tadeusz Mezopotamia 

Szymon Persja, Gruzja 

Maciej Jerozolima, Palestyna, Etiopia 

 

3. Komiks i praca z Pismem Świętym – uczniowie wraz z nauczycielem 
zapoznają się z pierwszą częścią odcinka, następnie nauczyciel dzieli klasę 
na 4 lub 5 grup i rozdaje każdej grupie po dużym formacie szarego papieru. 
Uczniowie w grupach mają samodzielnie ustalić, które wydarzenia były 
konstytutywne dla całego procesu tworzenia się Kościoła. Następnie rysują 
te wydarzenia w formie komiksu na szarym papierze. Kolejnym etapem 
pracy jest wybranie dwóch wydarzeń i znalezienie ich opisu w Piśmie 
Świętym. W zależności od stopnia zaawansowania klasy, uczniowie mogą 
być wspierani przez nauczyciela (np. poprzez giełdę informacji: nauczyciel 
wymienia się informacjami zadając pytania uczniom związane z 
poprzednimi lekcjami religii). Odwołanie do fragmentu z Pisma Świętego 
uczniowie zapisują w postaci przypisu na dole pracy. Na zakończenie 
wybrani liderzy z każdej grupy omawiają, które wydarzenia wg nich są 
konstytutywne dla powstawania Kościoła. W miarę potrzeby nauczyciel 
uzupełnia podane przez uczniów informacje komentarzem własnym. 

 
4. Debata, dyskusja – nauczyciel wraz z uczniami zapoznają się z tekstem 

źródłowym z nauczania Jana Pawła II. Następnie nauczyciel dzieli klasę na 
dwie grupy i zadaje pytanie: w jaki sposób Kościół realizuje naukę Pana 
Jezusa we współczesnym społeczeństwie? Nauczyciel może stosować hasła 
pomocnicze zapisując je na tablicy: 
 

• Rola Kościoła w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
• Misyjna działalność Kościoła 
• Działalność charytatywna Kościoła 
• Edukacja realizowana za pośrednictwem katolickich uczelni 

 
Uczniowie w grupach starają się ustalić swoje stanowisko. Następnie 
nauczyciel rozpoczyna debatę, uczniowie prezentują swoją pracę, druga 
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drużyna stara się dynamicznie odnieść do wypowiedzi, prezentując 
jednocześnie swoje stanowisko. Zadaniem uczniów jest wspólnie, w ramach 
obu grup ustalić w jaki sposób Kościół realizuje naukę Chrystusa, a 
zebrane wnioski zapisują w zeszycie jako 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. Kiedy zaczęły pojawiać się pytania o genezę Kościoła? 
a. Od Soboru Watykańskiego II 
b. Od Reformacji 
c. Od schizmy wschodniej 
 

2. Które wydarzenie jest konstytutywne dla całego procesu powstania 
Kościoła? 
a. rozmowa Chrystusa z Piotrem 
b. modlitwa w Ogrójcu  
c. stworzenie świata 

 
3. Za czyją sprawą można stać się osobą duchowną? 

a. papieża 
b. proboszcza 
c. biskupa.  
 
 

Uwagi 

Projekcja filmu odbywa się w zależności od preferencji nauczyciela i stopnia 
zaawansowania uczniów, nauczyciel może swobodnie decydować, które fragmentu 
filmu będą istotne z perspektywy prowadzącego lekcję lub które będą najbardziej 
interesujące i inspirujące dla uczniów. 


