
Scenariusz lekcji – Religia kl. VII 
 

Temat: Powstanie Ewangelii – zapoznanie z genezą i autorami. 

 

Cele: 

- zapoznanie z genezą i autorami Ewangelii  

 

Przewidywane osiągnięcia: 

Wiedza - Uczeń:  

- definiuje pojęcie „Ewangelia” 

- wymienia autorów wszystkich Ewangelii 

Umiejętności - Uczeń: 

- wyszukuje księgi Ewangelii w Piśmie Świętym 

- opisuje etapy powstawania Ewangelii 

Postawy - Uczeń:  

- czyta fragmenty zaczerpnięte z Ewangelii 

 

Metody: rozmowa kierowana, praca indywidualna, praca w grupie, prezentacja 

multimedialna, praca z tekstem, medytacja, gra edukacyjna. 

 

Środki dydaktyczne: podręcznik i karty pracy Spotykam Twoje Słowo, kl. 7 Gaudium, Pismo 

Święte, KKK, tablica multimedialna: prezentacja multimedialna, gra milionerzy, pasujące 

pary – platforma LearningApps,  

 

Przebieg katechezy: 

 

1. Modlitwa do Ducha Świętego 

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy – cechy pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. 

3. Sytuacja egzystencjalna – czterech uczniów ma za zadanie opisać w trzech zdaniach 

opisać klasę.  

Katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów 

Niejednokrotnie i w naszym życiu spotykamy się z taką sytuacją, że jakieś 

wydarzenie, miejsce przedstawiane jest przez różne osoby, a ich relacje trochę się różnią, 

w wyniku czego powstaje pełniejszy i barwniejszy opis tego co się wydarzyło. 

Podobnie było ze słowami i czynami Jezusa Chrystusa, które zostały spisane przez 

wielu autorów. Szczególnymi księgami, które opisują Jego życie są Ewangelie.  

4. Co to jest Ewangelia – definicja. (wypowiedzi uczniów) – Dobra Nowina 

5. Prezentacja multimedialna https://www.youtube.com/watch?v=DX652e57nLc – 

rozmowa na temat poznanej definicji.  

6. KKK - Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że „Ewangelie są sercem całego Pisma 

Świętego, są bowiem głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, 

naszego Zbawiciela” (KKK 125) 

7. Powstanie Ewangelii – preznetacja cd. – rozmowa kierowana 

8. Praca w grupach – podręcznik str. 103, 4 grupy, każda zapoznaje się z materiałem 

dotyczącym innej Ewangelii, zastanawi się nad zadaniem 1 w kartach pracy.  

9. Podumowanie pracy w grupach, prezntacja wypowiedzi, wypełnienie kart pracy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DX652e57nLc
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10. Każdy Ewangelista ma swój symbol, który nawiązuje do początku opisywanej 

Ewangelii. Podręcznik str. 104 – praca indywidualna z tekstem.  

11.  Podgumowanie pracy indywidualnej – praca z tablicą interaktywną  

https://learningapps.org/display?v=p5m7y963c18  

12. Wyszukanie ksiąg Ewangelii w Piśmie Świętym – w ciszy przeczytaj dowolne 2-3 

wersety z wybranej Ewangelii – medytacja. Odpowiedz sobie w ciszy na pytanie: Co 

Bóg mówi do Ciebie w tych słowach? 

13. Notatka w zeszycie: „Ewangelia” oznacza Dobrą Nowinę o zbawieniu.  

14. Praca domowa – Karty pracy zadanie 2.  

 
15. Podsumowani – gra milionerzy: https://learningapps.org/1561259 

 

16. Zastosowanie życiowe: Dobra Nowina o zbawieniu jest ważna dla mnie, przez 

codzienne czytanie Ewangelii, poznaję i wcielam w życie słowa Jezusa. 

 

17. Modlitwa 

https://learningapps.org/display?v=p5m7y963c18
https://learningapps.org/1561259

