
 

PONADCZASOWOŚĆ PRAWD  ZAWARTYCH W BIBLII NA PRZYKŁADZIE 

WYBRANYCH PRZYPOWIEŚCI. 

 

• TEMAT LEKCJI:PONADCZASOWOŚĆ PRAWD ZAWARTYCH W BIBLII 

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZYPOWIEŚCI- POWTÓRZENIE 

WIADOMOŚCI.  

• CELE LEKCJI: 

• ogólny: budowanie przekonania o starożytnych korzeniach kultury 

europejskiej 

• cele szczegółowe: 

• uczeń dostrzega aspekty moralne tekstów biblijnych dostrzega wartość Biblii 

jako źródła kultury 

• uczeń potrafi zdefiniować pojęcia: przypowieść, ewangelia 

• uczeń zna wybrane przypowieści (Przypowieść o siewcy, o synu 

marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie) 

• uczeń potrafi odczytywać dwie warstwy tekstu: realną i symboliczną 

• uczeń rozumie kulturotwórczą funkcję Biblii 

• uczeń dostrzega w przypowieściach prawdy religijne, filozoficzne i moralne 

• uczeń potrafi określić istotę uniwersalnej wartości 

• uczeń potrafi wskazać miejsce miłości w hierarchii innych wartości (w 

kontekście Biblii) 

• METODY DYDAKTYCZNE: 

• analizy i interpretacji 

• dyskusji 

• wykładu nauczyciela 

• ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

• podręcznik do języka polskiego 

• FORMY PRACY: 

• jednostkowa 

• zbiorowa 

 PRZYPOWIEŚĆ, PARABOLA – UTW. NARRACYJNY, TYPOWY GAT. LIT. 

MORALISTYCZNEJ, POJAWIA SIĘ W LITERATURZE WSZYSTKICH 

CZASÓW. CECHY GATUNKOWE: 

• perspektywa ponadczasowa, opisowa, 



• niesamodzielna i schematyczna, zamknięta fabuła (czarno-biały świat, proste płytkie 

postacie; każde jej ogniwo trzeba wyjaśniać w powiązaniu z całością przekazywanej 

nauki) służy wyjaśnieniu uniwersalnych prawd (moralne, filozoficzne, religijne), 

• dwudzielność budowy na poziomie znaczeń: znaczenia dosłowne i symboliczne lub 

alegoryczne 

odmianą przypowieści jest przykład (łac. exemplum), czyli opowiadanie, w którym znacząca 

jest dosłowna warstwa fabularna (nie ma znaczenia symb.) np. opowieść o nędzarzu i 

bogaczu, o faryzeuszu i celniku 

  

Na czym polega uniwersalność paraboli? 

– wyjaśnia prawdy uniwersalne oraz oderwanie od czasu, ponadczasowość 

streść fabułę 

 Odczytanie poszczególnych przypowieści i zapytanie uczniów o możliwe interpretacje 

 

O SIEWCY 

siewca to kaznodzieja, ziarno to prawda wiary, grunt to ludzie 

siewca to nauczyciel, ziarno to wiedza, grunt to ludzie, 

grunt może być dobry lub zły 

  

O SYNU MARNOTRAWNYM 

wybaczaj każdemu 

z odnalezionych rzeczy bardziej się cieszymy niż z tych co służą nam na co dzień 

ojciec – Bogiem, brat-wiernym, zaginiony –wiernym, który przestał wierzyć, ale się nawrócił 

dobry wybaczyć powinien każdemu 

  

O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE 

miłować należy każdego, 

miłość objawia się w czynach nie w słowach, czy pełnionej funkcji 

zły nie miłuje dobry jest bliźnim innych 

  

  



OGNIWO KOŃCOWE:  

Co jest podstawowym przesłaniem religii chrześcijańskiej? 

Jaką rolę odgrywa miłość w religii chrześcijańskiej? 

Jaką wartość mają przypowieści? 

 


