
Scenariusz lekcji religii w klasie VI 

 

Autor: Grażyna Ślązak 

 

Przedmiot/ rodzaj zajęć: 

Klasa: katecheza kl.VI; II etap edukacyjny 

Temat lekcji: 

Pan Zwycięzca. 

 

 

Wymagania z podstawy programowej: uczeń odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty 

Pisma Świętego; umocnienie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.  

Treści z podstawy programowej: 

- uczeń zna przesłanie wybranych fragmentów biblijnych dotyczących życia i dzieła Jezusa 

Chrystusa; 

- interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego; 

- rozumie wiarę jako dar i zadanie; 

- rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie na tematy poruszane na zajęciach. 
 

 Cele uczenia się ucznia:   

-nauczycie się korzystać z Pisma Świętego 

w wydaniu HTML,  

- poznacie ewangeliczne świadectwa o 

zmartwychwstaniu Jezusa, dowiecie się 

kiedy i gdzie miały miejsce, 

- zrozumiecie czym jest zmartwychwstanie 

dla chrześcijanina,  

- będziecie umieli wskazać podobieństwa i 

różnice w opisie zmartwychwstania Jezusa 

w poszczególnych ewangeliach. 
 

Kryteria sukcesu dla ucznia:  

- wyszukam określony fragment Pisma Świętego 

w wydaniu HTML 

- będę umiał opisać ewangeliczne świadectwa o 

zmartwychwstaniu przy pomocy nowoczesnych 

technologii informatycznych,  

- wyciągnę wnioski z wykonanego zadania 

- dokonam analizy porównawczej tekstów 

biblijnych 

 

Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów: Uczniowie wiedzą, że zmartwychwstanie 

Jezusa jest podstawową prawdą wiary każdego chrześcijanina. Umieją korzystać z 

wyszukiwarki internetowej, potrafią odnaleźć tekst w Piśmie Świętym (wydanie HTML)  

w oparciu o podane sigla: 

Grupa I: Mt 28, 1-10 

Grupa II: Mk 16, 1-11 

Grupa III: Łk 24, 1-12 

Grupa IV: J 20, 1-18  
 

 

Narzędzia TIK i sprzęt, które zamierzam wykorzystać na tej lekcji: komputer z dostępem do 

Internetu dla nauczyciela i dla uczniów, rzutnik multimedialny, przeglądarka Google, 

link do strony internetowej: biblia.deon.pl. 
 

 

Przebieg lekcji – aktywności uczniów prowadzące do osiągnięcia celów lekcji: 



 

- Modlitwa i zapoznanie z tematem. 

- Podanie uczniom wskazówek dotyczących wyszukiwania określonych fragmentów Pisma 

Świętego za pośrednictwem strony biblia.deon.pl 

- Podział uczniów na grupy. 

- Wyszukiwanie przez poszczególne grupy określonego tekstu. Czytanie w grupach i 

rozmowa wokół treści. 

- Przydzielenie uczniom zadania w  formie tabeli do przeprowadzenia analizy tekstu 

biblijnego. 

- Podzielenie się z innymi grupami odszukanymi informacjami. 

- Ukazanie podobieństw i różnic w tekstach ewangelicznych dotyczących zmartwychwstania 

Jezusa. 

- Podsumowanie pracy grupowej. 

Zapis do zeszytu.  Zadanie domowe. 

 

 

Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów:  

Wypowiedzi uczniów, dzielenie się wyszukanymi wiadomościami, zapis do zeszytu, praca 

domowa. 

 

 

Praca domowa (do wyboru): Uzupełnij w tabeli informacje dotyczące wybranego świadectwa 

o zmartwychwstaniu Jezusa z Ewangelii, której nie omawiałeś w swojej grupie. 

 

 

 


