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SCENARIUSZ ZAJĘĆ   

1. Autor(a): Wacław Domin   

2. Etap edukacyjny: klasa 7  

3. Przedmiot: religia  

4. Temat: Apostoł narodów – św. Paweł   

5. Cele zajęć: uczeń zna  postać św. Pawła, zna jego podróże i nauczanie  

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej:  

- uczeń poznaje postać św. Pawła  

- wie jak doszło do nawrócenia św. Pawła   

- uczeń rozumie dlaczego św. Pawła nazywamy apostołem narodów  

- wie jaką rolę św. Paweł odegrał w Kościele  

7. Kompetencje kluczowe:   

- porozumiewanie się w ojczystym języku  

- umiejętność uczenia się  

- posługiwanie się technologią komputerową  

- świadomość i  ekspresja kulturalna  

8. Metody i formy pracy:   

- metoda odwróconej klasy  

- film  

- elementy dyskusji  

- gry dydaktyczne  

- praca indywidualna  

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:   

- film https://www.youtube.com/watch?v=tJ5hDCtL2ws  

- piosenka https://www.youtube.com/watch?v=9RcxTzWg398  

- Voki https://tinyurl.com/yjc3zzc2 - mapa podróży apostolskich Św. Pawła 

https://slideplayer.pl/slide/803781/1/images/7/Mapa+podr%C3%B3%C5%BCy+misy

jnych.jpg  

- https://nearpod.com/   (Quiz, Open-Ended Question)  

- podręcznik „Spotkanie ze Słowem” pod redakcją ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak  

10. Przebieg zajęć:   

I. Wprowadzenie- doświadczenie  

Uczniowie mieli w domu obejrzeć film:  

https://www.youtube.com/watch?v=tJ5hDCtL2ws  

II. Refleksja  

• Powitanie i sprawdzenie listy obecności  
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• Zapoznanie się z tematem lekcji https://tinyurl.com/yjc3zzc2  

 Rozmowa nt. obejrzanego w domu filmu. Zadaję uczniom 

pytania:   

- Co zrobił św. Paweł po spotkaniu z Jezusem?  

- Co zmieniło się w życiu św. Pawła po tym wydarzeniu?  

- Do jakich miejsc podróżował święty Paweł?  

- Dlaczego nazywamy go apostołem narodów?  

III. Teoria  

Uczniowie czytają z podręcznika temat „Wielcy apostołowie – św. Paweł” – strony 88-

89 Spotkanie które przeżył św. Paweł sprawiło , że stał się gorliwym wyznawcą Jezusa 

Chrystusa.  

IV. Zastosowanie teorii:  

Praca w aplikacji Nearpod https://share.nearpod.com/ReDWhGG3ibb  

11. Informacje dodatkowe:  

Uczniowie już wcześniej mieli jedną lekcję o apostołach , więc zaleciłbym odświeżenie 

wiadomości o św. Pawle.  

12. Lista załączników:   

brak załączników   

 

https://tinyurl.com/yjc3zzc2
https://tinyurl.com/yjc3zzc2
https://share.nearpod.com/ReDWhGG3ibb
https://share.nearpod.com/ReDWhGG3ibb

