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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 

8. Dlaczego nie każdy może mieć objawienie prywatne? 
 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP  
C4 

PP 
A2 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

Historia, WOS, j. polski 

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Ukazanie relacji Bóg – człowiek w kontekście trzech 
pierwszych przykazań; 

2. Omówienie dróg poznania Boga. 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. wyjaśnia na czym polega fałszywy obraz Boga;  
1.2. wykazuje znajomość relacji Boga do człowieka w oparciu 

o przykazania; 
2.1. samodzielnie charakteryzuje drogi poznania Boga;  
2.2. zauważa różnice pomiędzy objawieniem naturalnym, 

nadprzyrodzonym i prywatnym.   
 

Szkoła podstawowa 

1. Analiza – nauczyciel wraz z uczniami oglądają cały odcinek ósmy. Nauczyciel 
rozmawia z uczniami na tematy poruszone w filmie (kategorie objawienia, 
kryteria objawienia prywatnego, sens objawień prywatnych, przykłady). Po 
rozmowie nauczyciel proponuje uczniom sporządzenie notatki z lekcji w formie 
tabeli (nauczyciel rysuje tabelę na tablicy, rozdaje uczniom wydrukowane 
tabele lub wyświetla tabelę na ekranie). Uczniowie podchodzą do tablicy lub 
zgłaszają swoje propozycje indywidualnie. 
 
 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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Przykładowa tabelka: 
 
 Objawienie 

naturalne 
Objawienie 

nadprzyrodzone 
Objawienie 
prywatne 

przedmiot dzieła stworzenia relacja Boga i 
człowieka 

dialog, wezwanie 

kryterium 
obowiązywania 

 
Zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji 

Kościoła 

objawienie 
zakończone, 
zbadane i 
potwierdzone 
przez Kościół 

obligatoryjność 
dla wiary 

uznanie konieczne do wiary  zobowiązanie do 
zrozumienia i 
szacunku  

przykłady świat stworzony osoba Chrystusa wezwanie do 
modlitwy 
przekazane 
dzieciom w 
Fatimie 

 
 

2. Tworzenie folderu informacyjnego – po projekcji całego filmu nauczyciel 
rozmawia z uczniami na tematy poruszone w filmie (kategorie objawienia, 
kryteria objawienia prywatnego, sens objawień prywatnych, przykłady. 
Następnie prosi uczniów, aby na kartkach (post it) wypisali miejsca objawień 
prywatnych, które poznali podczas oglądania filmu. Nauczyciel zbiera karteczki 
i umieszcza je w koszyku lub innym pojemniku. Na przygotowanej mapie 
zaznacza proponowane przez uczniów miejsca oraz zaznacza daty objawień. 
Uczniowie kolejno losują z pojemnika przykłady objawień. Ich zadaniem jest 
sporządzenie folderu informacyjnego, który stanowiłby załącznik do oferty 
pielgrzymki do miejsc związanych z objawieniami. 
 
Proponowane miejsca: 

• Guadalupe, 1531r. 
• Quito, 1610-1634r. 
• Lourdes, 1858r. 
• La Salette, 1846r. 
• Fatima, 1917r. 
• Medjugorie, 1981-* (objawienia nadal trwające!) 

W zależności od poziomu klasy i poszczególnych uczniów nauczyciel może 
zaproponować, aby język był stylistycznie dopasowany do okresu trwania 
objawień. 
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3. Komiks  – nauczyciel wraz z uczniami wspólnie oglądają cały odcinek oraz 

stara się przybliżyć wspomniane objawienia. Uczniowie za pomocą map próbują 
odnaleźć miejsca objawień i usytuować je na osi czasu. Następnie nauczyciel 
dzieli klasę na grupy (minimum 4), każda z grup losuje jedno z omawianych 
objawień. Zadaniem uczniów będzie wykonanie komiksu, który będzie 
opowiadać historię danego objawienia. Po wykonaniu zadania, uczniowie 
starają się zaprezentować stworzone komiksy, chętni uczniowie mogą na ich 
podstawie odegrać krótkie scenki. 
 

4. Projekt Tweeta – nauczyciel wraz z uczniami oglądają całość filmu. Nauczyciel 
prezentuje uczniom egzemplarz Dzienniczka s. Faustyny i prowadzi z uczniami 
rozmowę dotyczącą jej osoby, historii jej życia, objawień i świadectwa. Na 
podstawie filmu i rozmowy każdy z uczniów ma za zadanie stworzyć tweeta 
dotyczącego wybranego objawienia s. Faustyny lub wydarzenia z jej życia 
związanego z objawieniami. W zależności od zaangażowania uczniów tweet 
może zawierać oprawę graficzną lub być wykonany w wersji prawdziwego 
tweeta na profilu szkoły lub klasy. Istotnym elementem i kryterium 
prawidłowego wykonania zadania jest spełnienie wymagań stawianych przez 
Tweetera dotyczących długości tekstu i odwołań do osób i cytowania. 

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

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

 
Quiz 

 
1. Jakie wyróżniamy objawienia? 

a. Trwałe, kosmiczne i ulotne 
b. Naturalne, nadprzyrodzone, prywatne 
c. Ludzkie i boskie 

2. Co jest kryterium uznania objawienia prywatnego? 
a. Musi zostać zakończone 
b. Musi być z udziałem osoby świętej 
c. Musi być datowane na czasy przed Soborem Watykańskim II 

3. Czy wiara w objawienia prywatne jest obligatoryjna? 
a. Tak, zawsze 
b. Tak, ale tylko jeśli objawienia miały miejsce w Polsce 
c. Nie, ale jesteśmy winni im szacunek i zrozumienie.  
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Szkoła ponadpodstawowa 

1. Wywiad – nauczyciel wraz z uczniami ogląda cały odcinek ósmy, następnie 
omawia z uczniami wymienione objawienia, diagnozuje wiedzę uczniów 
dotyczącą poruszonych zagadnień i uzupełnia je najistotniejszymi 
informacjami (oznaczenia na mapie, galerie zdjęć, prezentacja Dzienniczka 
s. Faustyny, nauka Kościoła katolickiego o objawieniach). Uczniowie 
próbują odpowiedzieć na pytanie kto może mieć objawienia prywatne i 
zapisują na tablicy imiona osób, które na przestrzeni wieków miały 
objawienia, próbują krótko je scharakteryzować. Zadaniem uczniów jest 
stworzenie pytań i przeprowadzenie wywiadu z wybraną osobą, która miała 
objawienie. Wywiad może być sporządzony w formie pisanej (praca 
indywidualna) lub w postaci inscenizacji (praca w parach), w zależności od 
zaawansowania grupy i jej zaangażowania uczniowie mogą przygotować w 
wywiad w formie nagrania (praca grupowa) i zaprezentować je na forum 
klasy. 
 

2. Debata – po obejrzeniu całego odcinka ósmego, nauczyciel wraz z uczniami 
podejmuje próbę zlokalizowania na mapie Medjugorie, określenia kontekstu 
społecznego w jakim rozpoczęły się objawienia (1981 rok). Uczniowie za 
pomocą urządzeń elektronicznych próbują uzyskać jak największą ilość 
informacji o objawieniach. Nauczyciel przy pomocy uczniów formułuje i 
zapisuje na tablicy argumenty za prawdziwością objawień oraz argumenty 
negujące objawienia. Następnie klasa zostaje podzielona na zwolenników i 
przeciwników uznania objawień za autentyczne. Uczniowie w grupach 
rozwijają zapisane na tablicy argumenty, a nauczyciel moderuje debatę 
udzielając poszczególnym grupom głosu. Na zakończenie debaty nauczyciel 
prezentuje ostatnie oficjalne stanowisko Kościoła na temat objawień z 
Medjugorie. 
 
 

3. Projekt profilu w mediach społecznościowych – nauczyciel wraz z uczniami 
ogląda cały odcinek ósmy, następnie omawia z uczniami wymienione 
objawienia, diagnozuje wiedzę uczniów dotyczącą poruszonych zagadnień i 
uzupełnia je najistotniejszymi informacjami (oznaczenia na mapie, galerie 
zdjęć, prezentacja Dzienniczka s. Faustyny, nauka Kościoła katolickiego o 
objawieniach). Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie kto może mieć 
objawienia prywatne i zapisują na tablicy imiona osób, które na przestrzeni 
wieków miały objawienia, próbują krótko je scharakteryzować. Zadaniem 
uczniów jest stworzenie w mediach społecznościowych profilu dla wybranej 
przez siebie osoby, która miała objawienia prywatne. W zależności od 
zaangażowania uczniów profil może zawierać oprawę graficzną lub być 
wykonany w wersji prawdziwego profilu w mediach społecznościowych. 
Uczniowie mogą wykorzystać znane im portale takie jak Facebook, 
Instagram, TikTok. W celu publikacji zdjęć uczniowie mogą wykorzystać 
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zdjęcia licencyjne umieszczone w Internecie lub wykonać je samodzielnie, 
przebierając się za bohatera swojego profilu. Nauczyciel określa ile postów 
zawierać ma jeden profil i w zależności od tego wyznacza uczniom termin na 
wykonanie pracy. Wykonane profile uczniowie mogą ocenić we własnym 
zakresie stosując polubienia, reakcje i pisząc komentarze (wersje 
internetowe) lub przygotowane przez nauczyciela „lajki” (wersje graficzne). 
 

4. Praca liryczna – nauczyciel wraz z uczniami zapoznaje się z całym 
odcinkiem ósmym. Uczniowie próbują skonfrontować swoją dotychczasową 
wiedzę z informacjami zawartymi w filmie. Nauczyciel stara się stworzyć w 
klasie atmosferę do pracy twórczej, przygasza światło i zapala świecę, 
włącza muzykę klasyczną z udziałem organów. Uczniowie próbują 
kontemplować ciszę, nauczyciel w dogodnym momencie przerywa i 
odczytuje wybrane przez siebie fragmenty Dzienniczka s. Faustyny 
Kowalskiej. Po odczycie ponownie włącza muzykę o kilka tonów niżej i 
rozdaje uczniom czyste kartki. Zadaniem uczniów będzie próba stworzenia 
własnego wiersza gdzie podmiot liryczny dzieli się swoim doświadczeniem 
objawienia prywatnego. Chętni uczniowie mogą zaprezentować swoje liryki. 
Alternatywą dla wiersza może być próba malarska z obrazem wykonanym 
techniką dowolną. W zależności od poziomu zintegrowania uczniów, mogą 
pracować w parach, gdzie jedna osoba przygotowuje wiersz, a druga grafikę 
ilustrującą przekaz. Efektem prac może być zorganizowanie „wieczorku” 
poetyckiego lub wernisażu z pracami uczniów. 

 
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. Na terenie którego kraju odbyły się pierwsze objawienia z Medjugorie? 
a. Chorwacji 
b. Polski 
c. Bośni i Hercegowiny 
 

2. Zaznacz objawienia prywatne uznane przez Kościół? 
a. Z Głogowca, La Salette, Medjugorie 
b. Medjugorie, Fatima, Lourdes 
c. Fatima, La Salette, Lourdes 

 
3. Jaką postawę powinniśmy przyjmować dla objawień prywatnych? 

a. Szacunek i zrozumienie 
b. Uznanie i wiarę 
c. Wrogość i sceptyzm.  
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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. 


