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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 

7. Kto zatwierdził księgi Pisma Świętego? 
 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP  
A9 

PP 
A4, A5 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

Język polski, historia 

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Ukazanie związku Pisma Świętego z Tradycją Kościoła; 
2. Przedstawienie innych kanonów Pisma Świętego. 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. uzasadnia sens integralności Pisma Świętego z Tradycją 

Kościoła katolickiego;  
1.2. samodzielnie wyjaśnia pojęcie kanonu; 
2.1. samodzielnie wyjaśnia pojęcie apokryfu;  
2.2. wskazuje moment ustanowienia katolickiego kanonu 

Pisma Świętego.   
 

Szkoła podstawowa 

1. Praca ze słownikiem wyrazów obcych – nauczyciel wraz z uczniami oglądają 
pierwszą część filmu. Nauczyciel rozmawia z uczniami na tematy poruszone w 
filmie (integralność Pisma Świętego z Tradycją Kościoła, różne kanony Pisma 
Świętego, ustalenia Soboru Trydenckiego). Po rozmowie, nauczyciel rozdaje 
uczniom słowniki wyrazów obcych. Zadaniem uczniów jest znalezienie 
znaczenia słów „apokryf” i „kanon”. Definicje uczniowie przepisują do zeszytu 
jako notatkę z lekcji. Następnym zadaniem będzie wykonanie uproszczonego 
znaku graficznego, który obrazowałby znaczenie jednego z tych pojęć. Może być 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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to praca dla chętnych lub zadanie domowe albo pomysł na gazetkę szkolną 
związaną z Pismem Świętym.  
 

2. Praca z przewodnikami turystycznymi – po projekcji drugiej części filmu 
nauczyciel rozdaje uczniom wcześniej przygotowane przewodniki po Ziemi 
Świętej lub miastach związanych z życiem Jezusa Chrystusa oraz egzemplarze 
Pisma Świętego lub Nowego Testamentu. Zadaniem uczniów (samodzielnie lub w 
parach) jest odnalezienie jak największej ilości fragmentów w Piśmie Świętym i 
dopasowanie ich do miejsc z przewodnika lub materiałów przygotowanych przez 
nauczyciela. W zależności od stopnia zaawansowania uczniów oraz zaplecza 
technologicznego szkoły nauczyciel może prowadzić lekcje pokazując uczniom 
wybrane galerie i podróże wirtualne ze znanych miejsc świętych, a zadaniem 
uczniów będzie w określonym czasie odnaleźć fragment w Piśmie Świętym 
opisujący to miejsce.  
 
Proponowane miejsca: 

• Tabor 
• Betlejem 
• Egipt 
• Nazaret 
• Galilea 
• Kana Galilejska (Kefar Kanna) 
• Jerozolima 

Po wykonaniu zadania nauczyciel pyta uczniów czy któreś z tych miejsc 
wyjątkowo im się spodobało i dlaczego. Rozwinięciem lekcji lub inspiracją może 
być zaproszenie studenta kierunku turystyka krajów biblijnych i 
przeprowadzenie z nim wywiadu lub zapoznanie uczniów z ofertą takiego 
kierunku w ramach doradztwa zawodowego. 

 
3. Metaplan  – nauczyciel wraz z uczniami wspólnie oglądają drugą część filmu, 

następnie nauczyciel przedstawia uczniom pytanie problemowe: w jaki sposób 
czytamy Pismo Święte. Następnie rozdaje uczniom karteczki w trzech kolorach. 
Uczniowie w parach próbują odpowiedzieć na pytania: jak czytamy Pismo 
Święte, jak powinniśmy czytać Pismo Święte i co przeszkadza nam w 
poprawnym czytaniu Pisma Świętego. Uczniowie prezentują swoje przemyślenia 
i wraz z nauczycielem formułują wnioski, które stanowią notatkę z lekcji. 
 

4. Praca sensoryczna – nauczyciel wraz z uczniami oglądają drugą część filmu 
oraz czytają fragment z homilii podczas Mszy Świętej. Nauczyciel rozdaje 
każdemu uczniowi porcje plasteliny (np. Play Doh, masa która zasycha po 
pewnym czasie) i rozmawia z uczniami na tematy poruszone w filmie 
(integralność Pisma Świętego z Tradycją Kościoła, różne kanony Pisma 
Świętego, ustalenia Soboru Trydenckiego), po zakończonej rozmowie uczniowie 
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odkładają plastelinę i zapisują notatkę w zeszycie. Pod koniec lekcji (lub na 
lekcji następnej) każdy z uczniów sprawdza stan swojej plasteliny. Nauczyciel 
porównuje twardą plastelinę do formy kanonu Pisma Świętego, który po 
ustaleniach Soboru Trydenckiego nie może ulec zmianom podobnie jak kształt 
uformowanej przez uczniów masy. 

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

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

 
Quiz 

 
1. Co znaczy wyraz „kanon”? 

a. Norma, zbiór 
b. Potrawa, danie 
c. Wyłączenie, odrzucenie 

2. Kto ostatecznie zatwierdził katolicki kanon Pisma Świętego? 
a. Jan Paweł II 
b. Sobór Watykański II 
c. Sobór Trydencki 

3. Jak prawidłowo nazywamy księgi poza kanonem Pisma Świętego? 
a. Protestanckie 
b. Deuterokanoniczne 
c. Apokryfy.  

 

Szkoła ponadpodstawowa 

1. Praca z TIK – nauczyciel wraz z uczniami ogląda cały odcinek siódmy, 
następnie prowadzi rozmowę kontrolowaną, z której uczniowie wyciągają 
wnioski o procesie kształtowania się kanonu Pisma Świętego. Nauczyciel 
podkreśla znaczenie postanowień Soboru Trydenckiego o zamknięciu 
kanonu. Następnie uczniowie za pomocą swoich telefonów komórkowych 
mają za zadanie znaleźć definicję słowa apokryf. Na wykonanie zadania 
mają określony czas (stosunkowo krótki). Wybrany przez nauczyciela uczeń 
przedstawia na forum klasy znaczenie słowa apokryf. Drugą częścią zadania 
jest ułożenie argumentów do pracy pisemnej (rozprawki), czy apokryfy są 
istotne dla całej Tradycji Kościoła. Chętni uczniowie zapisują argumenty na 
tablicy, nauczyciel wspiera uczniów w tym procesie. Powstały zapis (może 
być w postaci tabelki) uczniowie przepisują do zeszytu. Pracą dla chętnych 
uczniów jest napisanie rozprawki na temat: Znaczenie apokryfów dla 
Tradycji Kościoła katolickiego. 
 

2. Analiza porównawcza – po obejrzeniu drugiej części filmu nauczyciel rozdaje 
uczniom (w zależności od zasobów szkoły, grupy mogą być większe lub 
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mniejsze) egzemplarze Biblii Tysiąclecia i Biblii Warszawskiej. Zadaniem 
uczniów będzie zdefiniować różnice w ilości ksiąg oraz wypisać księgi 
którymi różnią się oba kanony. Po wykonaniu zadania nauczyciel 
przygotowuje na tablicy nagłówek KSIĘGI DEUTEROKANONICZNE, chętni 
uczniowie po kolei podchodzą do tablicy i zapisują tytuły ksiąg 
deuterokanonicznych. Zapis z tablicy stanowi pierwszą część notatki z 
lekcji, druga część notatki to wyjaśnienie pojęcia apokryf i informacja o 
ustanowieniu ostatecznego kanonu ksiąg Pisma Świętego na Soborze 
Trydenckim z 1563 roku. 
 
 

3. Drama – nauczyciel wraz z uczniami zapoznaje się z pierwszą częścią filmu. 
Następnie dzieli klasę na dwie grupy: jedna grupa dostaje do obrony 
stanowisko o włączeniu ksiąg deuterokanonicznych do kanonu Pisma 
Świętego, druga grupa będzie miała za zadanie stanowić opozycję. Obie 
grupy mają kwadrans na przygotowanie argumentów (nauczyciel może 
wspierać uczniów egzemplarzami Pisma Świętego oraz Breviarium Fidei). 
Następnie uczniowie przez około 20 minut starają się przekonać stronę 
przeciwną do swoich racji. Niezależnie od wyniku debaty nauczyciel 
prezentuje finał obrad Soboru i podkreśla, że jego stanowisko, Soboru, jest 
ostateczne w zakresie kształtowania kanonu ksiąg natchnionych i jest 
uznawany za początek kontrreformacji w Kościele. 

 
4. Projekt – nauczyciel wraz z uczniami zapoznają się z całym odcinkiem 

siódmym. Następnie uczniowie dobierają się w maksymalnie czteroosobowe 
grupy. Nauczyciel prezentuje wybrane przez siebie miejsca związane z 
historiami biblijnymi, życiem Pana Jezusa i przypomina o znaczeniu 
kontekstu historycznego i kulturowego dla prawidłowego rozumienia Pisma 
Świętego. Następnie zadaniem uczniów jest wykonanie oferty pielgrzymki 
lub wycieczki do wybranych przez grupę miejsc biblijnych (w ofercie ma się 
znaleźć kosztorys, przebieg wycieczki, szczegóły transportu, opcje 
wyżywienia, orientacyjne koszty wejść do stref biletowanych, warunki 
związane z zakwaterowaniem, odległości od planowych atrakcji do hotelu). 
Po wykonaniu oferty, uczniowie mają za zadanie zaprezentować swój projekt 
na forum klasy. Cała klasa ma za zadanie wybrać najbardziej atrakcyjną 
wycieczkę/pielgrzymkę kierując się kryterium oferty edukacyjnej.  

 
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. W którym wieku odbywał się Sobór Trydencki? 
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a. VII w. 
b. XIV w. 
c. XVI w. 
 

2. Jaki okres został zapoczątkowany po obradach Soboru Trydenckiego? 
a. Reformacji 
b. Kontrreformacji  
c. Chrystianizacji 

 
3. Które księgi wchodzą w skład kanonu Pisma Świętego? 

a. Didache 
b. Ewangelia św. Jakuba 
c. Księgi deuterokanoniczne.  
 
 

Uwagi 

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


