
Scenariusz lekcji do klasy III gimnazjum

Temat: Biblijny Eden i literackie wizje raju.2g

Lekcja jest kolejnym spotkaniem z Księgą Rodzaju, już po analizie boskiego aktu tworzenia.

Cele:
- ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego;
- wdrażanie do samodzielnej analizy utworówlirycznych i przekazywania wniosków

innym;
- kształcenie umiejętności poszukiwania tematów przewodnich w literaturze,

dokonywanie syntezy problemu;
- doskonalenie umiejętności sporządzania notatki;
- pobudzanie kreatywności uczniów przez stosowanie metod aktywnych.

Przebieg lekcji:

1. Sesja plakatowa

Chętni uczniowie prezentują przygotowane przez siebie plakaty (rysunki, kolaże)
ilustrujące współczesne wyobrażenia raju. Plakaty zostają powieszone na tablicy, w
trakcie lekcji uczniowie będą się do nich odwoływać, wskazując podobieństwo z
literackimi wizjami raju.

2. Praca z tekstem literackim

Uczniowie czytają drugi opis stworzenia człowieka – Rdz 2, 4-25.
W formie mapy mentalnej zapisują elementy składające się na biblijny Eden.

rajski ogród

miejsce bezpieczne ogród piękny
schronienie

ogród dający ogród bujny
stan szczęścia obfitujący w rośliny
pierwszym ludziom i zwierzęta

ogródżyzny
płyną w nim rzeki
dająceżycie

Swoje spostrzeżenia uczniowie sprawdzają w słowniku symboli. Wyszukują tam również i
wypisują pojęcie: Arkadia – uboga kraina na Peloponezie, malowniczy krajobraz, piękna
przyroda, kraj szczęśliwości.

Biblijny Eden



3. Praca w grupach

Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z nich otrzymuje jeden z tekstów literackich
przedstawiających wizję raju. Uczniowie dokonują ich analizy i zapisują wnioski w
formie mapy mentalnej.
Teksty do analizy:
1) „Prośba o wyspy szczęśliwe” K.I. Gałczyński
2) „Na lipę” J. Kochanowski
3) „Pan Tadeusz” A. Mickiewicz – fragmenty ukazujące Soplicowo jako raj

(przypomnienie informacji z klasy II)
4) „Moja piosenka II” C. K. Norwid
5) „Hymn Smutno mi Boże” J. Słowacki
6) „Utopia” W. Szymborska

4. Prezentacja pracy grup

Uczniowie przedstawiają wnioski po dokonaniu analizy tekstów literackich. Po
obejrzeniu wszystkich map mentalnych wspólnie redagują notatkę.

5. Notatka



LITERACKIE WIZJE
RAJU

Arkadia
Ogród Eden

drzewo w ogrodzie, lipa (J. Kochanowski)
wielka, rozłożysta, piękna, pachnąca, kwitnąca
daje ukojenie, spokój
kołysze do snu
jest pożyteczna – daje miód w obfitości

wyspa wyspy szczęśliwe (K. I. Gałczyński)

wyspa mimo piękne, kolorowe, łagodne, ciche,
powabów bezludna spokojne, muzyczne, wyspy szczególnych
(W. Szymborska) snów, pełnych czułości

wyspa piękna, wszelkie
dobro jest „podane na tacy”

ojczyzna

gniazdo mała ojczyzna ziemia kraj
ojczyste Soplicowo rodzinna (C. K. Norwid)

Czarnolas (J. Kochanowski) (A. Mickiewicz) (J. Słowacki) kraj wartości
miejsce szczęśliwego piękna okolica, polski ugór, szacunku dla chleba
życia przestrzeń, z dala od bociany, rodzinny przyrody, przestrze

zgiełkuświata, dom dom, znajome gania chrześcijań
rodzinny, zamożny, mogiły, modlące skich obyczajów,
szczęśliwy, gościnny się niewinne jasnych zasad
pełen miłości, zacho- dziecko moralnych, wiary,

wania tradycji, obyczajów, przyjaźni
wiary, patriotyzmu, moralności

6. Na zakończenie nauczyciel prezentuje obrazowe wizje raju, np. kadry z filmu „Pan
Tadeusz” A. Wajdy, freski z Kaplicy Sykstyńskiej. Uczniowie przyglądają się im,
mówią o swoich odczuciach, poszukują elementów wspólnych z przygotowanymi
przez siebie plakatami o raju.
Następnie w trakcie dyskusji dochodzą do wniosku,że poznane teksty są wyrazem
nieustannej tęsknoty człowieka za utraconym rajem, miejscem wiecznej szczęśliwości,
za utopią. W ten sposób zrealizowane zostają elementy edukacji filozoficznej.



Ukończenia dwuletniego Studium Katechetycznego umożliwiło mi uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji do nauczania religii w szkole.
Poza tym nabyta wiedza i umiejętności są przeze mnie wykorzystywane w pracy
polonistycznej.
Przedstawiam przykładowe konspekty lekcji tematycznie związanych z Biblią, które moim
zdaniem potwierdzają wykorzystanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych zdobytych na
Kursie Katechetycznym.


