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Przedszkole

Szkoła
Parafia

Inspiracje
Pomysły

Triki



  

Przedszkole

Katecheza biblijna. 
Czytamy, omawiamy, 
historie biblijne i w ten 
sposób poznajemy 
Boga.



  

Biblia
Pismo Święte



  

Biblia
Pismo Święte

Refren:
Najmądrzejsza 
książka świata



  

Układ zajęć
●przywitanie, integracja, 
modlitwa

●Biblia (czytanie)
●Biblia (ilustracja)
●Biblia (zabawa, gra)
●Biblia (puenta)
●Biblia (kolorowanka)



  

Ilustracja

●Rzadko  film (YT)
●Częściej obraz(y)
https://www.freebibleimages.org/ 
https://www.bibliawobrazach.pl/



  

Miłosierny Samarytanin



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Zabawa, gra
● Proste improwizacje (Nain)
● Łamigłówki



  

PUENTA
najważniejsza



  

Kolorowanki

Wyszukiwarka Google – grafiki/narzędzia/ 
typ: grafika wektorowa

Trik: język angielski, hiszpański

https://translate.google.pl/  



  



  



  



  



  

Szkoła
● Okres post-analfabetyczny
● Ilustracje dalej pozostają ważne
● Przychodzi praca z tekstem



  

Klimat biblijny
● Biblia katechety
● Szacunek dla Biblii (podstawka pod rzutnik)
● Korzystanie z Biblii 



  

Pismo Święte w klasie 
- dylematy pomocowe

● Uczniowie przynoszą swoje Pismo Święte
● Pismo Święte jest w klasie
● Tekst biblijny w podręczniku
● Tekst na kartkach

– Jednorazowy

– Do rozdania i zebrania

● Tekst na tablicy, ekranie
● Tekst w aplikacji



  

Tekst na kartkach

● Niech przypomina tekst w Biblii
● Duży format, duża czcionka, dużo światła, duże 

marginesy  
● Wielorazowa niech będzie na grubszym 

papierze lub w koszulkach
● A może laminować? - 100 folii do A4 30 zł



  

Robimy tekst

● Korzystamy z www.biblijni.pl/ (V wydanie BT)
● Kopiujemy i formatujemy

– Wyczyść formatowanie

– Wybierz krój czcionki szeryfowej (np. Georgia) i jej 
wielkość

– Numerom wersetu daj indeksy górne

– Numerowi rozdziału daj inicjał

– ew. powiększ marginesy i interlinię

– Zlikwiduj pojedyncze litery na końcu wersetu



  



  



  

I co dalej?
Tekst biblijny jest... 

tekstem!
Każda metoda biorąca 

„na warsztat” tekst przydatna 
będzie w pracy 

nad tekstem biblijnym.



  



  

Miłosierny Samarytanin

● Podkreślcie wszystkie nieznane pojęcia i nazwy
● Dajcie pracę dla chętnych (niech wyjaśnią)
● Podzielcie tekst na części (wtedy jeden akapit)
● Podkreślcie słowa Jezusa
● Podkreślcie wszystkie pytania
● W burzy mózgów stwórzcie dużo 

alternatywnych tytułów
– Wybierzcie trzy spośród nich

– Zagłosujcie za jednym z trzech



  

Miłosierny Samarytanin

● Napiszcie parafrazę przypowieści
● Napiszcie współczesną wersję – przypowieść o 

miłosiernym komuniście (ateiście, uchodźcy, 
Rosjaninie)

● Przeróbcie przypowieść na wspomnienie po 
latach poszkodowanego

● Przeróbcie przypowieść na wspomnienie po 
latach kapłana

● Przeróbcie przypowieść na wspomnienie po 
latach Samarytanina  



  

Miłosierny Samarytanin

● Pokaz najsłynniejszych obrazów
● Przygotowanie tego przez ucznia, uczniów
● Dyskusja nad obrazami, wybór najlepszego
● Medytacja obrazu, detali
● Medytacja dotykowa
● ---------------------------------------------
● Ilustracja komiksowa, filmowa



  

Miłosierny Samarytanin

● Scenka tetralna
● Tworzenie postaci / karty dialogowe
● Scenka dramowa / ze stopklatką – przypowieść
● Scenka dramowa – spotkanie po latach

– Poszkodowanego z kapłanem, lewitą

– Poszkodowanego z Samarytaninem

● Nauczyciel w roli 
– Kapłana, lewity

– Samarytanina



  

Miłosierny Samarytanin

● List, kartka z pamiętnika, sms
– Kapłana, lewity

– Samarytanina

– Poszkodowanego

– Bandyty



  

Miłosierny Samarytanin

● Stwórz dzieło sztuki, indywidualnie lub 
zespołowo
– Namaluj

– Narysuj

– Zrób komiks

– Plakat

– Kolaż

– Ułóż piosenkę, zaśpiewaj

– Zarapuj



  

Miłosierny Samarytanin

● Zrób rekolekcje szkolne
– Film (Podaj dalej)

– Lekcja wychowawcza

– Dyskusja

– Twórczość

– Msza Święta z kazaniem (puentą)



  

Miłosierny Samarytanin

Ucz się na pamięć



  



  
funawi.pl/skrypt-znikajace-litery/



  

Cel
Scenariusz

Puenta

Uwaga na 
wodotryski



  

Katecheza biblijna 
w parafii



  

●Formacja biblijna dzieci
●Niedziela, parafia
●Rodzina



  

Największy Problem

„To nie dla mnie”



  

Największy Problem

„To nie dla mnie”



  

Miliard „Biblii” dla przedszkolaków

NIC dla dziecka, które uczy się czytać

Milion wydań i tłumaczeń dla dorosłych



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Krok w przyszłość

Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza



  funawi.pl  FundacjaNaszaWinnica.pl


