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WSTĘP 

 

W dzisiejszych czasach można zaobserwować pewną prawidłowość: są tacy, którzy bardzo 

lubią czytać i tacy, którzy raczej od tej czynności stronią. Młody człowiek dość często zniechęca się, 

kiedy widzi grubą książkę, a co dopiero, kiedy są w niej treści nie do końca i nie zawsze od razu 

zrozumiałe.  

Pismo święte, dla wielu uczniów, jest dziś czymś jakby poza zasięgiem ich możliwości.  

Nie zaglądają do niego, ponieważ uważają, że teksty tam zawarte są przestarzałe, trudne do 

zrozumienia, nie przydatne w codziennym życiu. Tymczasem w momencie kiedy pochylają się nad 

konkretną perykopą z Biblii, niejednokrotnie odkrywają treści, które mają sens i są do zastosowania  

w codziennym życiu – ich życiu. Zaczynają wówczas odkrywać zasadność czytania Słowa Bożego  

i rozumieją, że warto je poznawać. 

 

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI 

 

Rozwinięcie umiejętności swobodniejszego poruszania się po Piśmie Świętym,  

z wykorzystaniem technologii informatycznej – aplikacji Pismo Święte. Szczegółowe poznanie treści 

zawartych w Biblii, mniej znanych uczniom.  

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

Uczeń: 

 Wie, co to są sigla i potrafi z nich korzystać 

 Swobodnie posługuje się Pismem Świętym  



 Umie skorzystać z aplikacji Pismo Święte 

 Zna treść wybranych fragmentów Biblii 

 Potrafi znaleźć komentarz do interesującego go fragmentu na YouTubie 

 Próbuje, przy wsparciu nauczyciela, skomentować daną perykopę  

 Wyciąga wnioski w stosunku do zachowań innych ludzi i własnych na podstawie przeczytanego 

tekstu 

 Rozwija umiejętność czytania dużych tekstów partiami 

 

OSIĄGANIE  ZAŁOŻONYCH CELÓW 

 

Uczniowie podczas kilku minut każdej lekcji religii czytają fragment Pisma Świętego.  

Po zapoznaniu się ze skrótami poszczególnych ksiąg i nabyciu umiejętności wyszukiwania 

potrzebnych fragmentów, skupią się na poznaniu tekstów i historii mniej przez nich znanych.  

Jej zgłębianie będzie się dokonywać za pomocą kilku metod. 

 

 

METODY 

 

 Biblia i obraz 

 emocje w tekście 

 katalog pytań 

 łańcuch skojarzeń 

 metoda Västers 

 zamiana tekstu  

 itp. 

 

 

EWALUACJA 

 

Badanie efektów będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego podczas lekcji religii. 

Narzędziami służącymi do ewaluacji będzie rozmowa z uczniami, obserwacja ich pracy 

i zaangażowania w trakcie zajęć.  W lutym 2023 r. chętni uczniowie, w wybrany przez siebie sposób, 

zareklamują czytanie Pisma Świętego innej wybranej klasie. 

 

 

 


