
KATECHEZY
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH



„Każdy kto sobie wystarczająco nie radzi z cierpieniem, 
powinien obejrzeć ten film.” 

o. Jan Maria Szewek OFMConv

„Chata to jeden z piękniejszych i wzruszających filmów.” 
Monika Łącka, Gość Niedzielny

„Chata to niezwykła opowieść o wybaczeniu i uzdrowieniu. 
Mówi też wiele o obrazie Boga, jaki nosimy w sobie..” 

Szymon Bojdo, Przewodnik Katolicki



„Chata to chyba pierwszy w historii 
sfilmowany traktat o Trójcy Świętej. 

Warto go zobaczyć.” 
 Ks. Tomasz Jaklewicz Gosc.pl

„Film pozwala odetchnąć nadprzyrodzonością, 
wskazuje na Tego, dzięki któremu wszystko nabiera sensu.” 

 Ks. Henryk Zieliński,  Idziemy



SCENARIUSZ LEKCJI 
INSPIROWANY FILMEM

OPRACOWANIE: Tomasz Cierzniak, katecheta - Gimnazjum w Baranowie k/ Poznania

ETAP KSZTAŁCENIA: 
szkoła ponadgimnazjalna. 

TEMAT: 

Bóg – więcej pytań niż odpowiedzi?

CELE LEKCJI: 
próba refleksji na istotą natury Boga.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń po obejrzeniu filmu:

 – potrafi postawić zasadnicze pytania dotyczące relacji Bóg - człowiek,
– zna argumenty ukazujące istotę boskiej natury,

– wie, w jaki sposób wiara potrafi dać człowiekowi odpowiedź na nurtujące go pytania.

METODY I TECHNIKI: 
praca z tekstem kultury: film „Chata”, 

utwór „Made in serce” rapera Tau, 
elementy wykładu,  dyskusja,

słowa klucze, 
rozmowa kierowana, 

praca w parach i w grupie.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
film „Chata”, 

utwór Tau „Made in serce”, 
kartki A4, kartki samoprzylepne.



PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Nauczyciel przygotowuje na kartkach kilka pytań, dotyczących Boga i człowieka, 
które mogą nasuwać się po obejrzeniu filmu „Chata”. 

Następnie uczniowie, podzieleni na grupy, losują jedną kartkę z pytaniem 
i próbują wspólnie zmierzyć się z zawartym na niej pytaniem.

GRUPA I:
CZY BÓG MOŻE SIĘ GNIEWAĆ? 

GRUPA II:
W JAKI SPOSÓB BÓG KARZE SWOICH WROGÓW? 

GRUPA III:
DLACZEGO BÓG POZWALA NA CIERPIENIE LUDZI,  

KTÓRYCH KOCHA?

GRUPA IV:
CZY BÓG CHCE, ABYŚMY BYLI JEGO NIEWOLNIKAMI?



W grupie wybrany zostaje lider odpowiedzialny za pracę, strażnik czasu oraz osoba prezentująca wnioski. 
Uczniowie zapisują podsumowanie na kartkach A4, a lider podsumowuje efekty ich pracy.

Po wspólnym obejrzeniu filmu „Chata” nauczyciel i uczniowie dyskutują o wybranym fragmencie filmu  
– dialog głównego bohatera z Bogiem w kuchni.

Młodzież, na kartkach samoprzylepnych odpowiada na pytanie: 

PRZEZ CO LUDZIE MOGĄ MIEĆ ŻAL DO PANA BOGA? 

Kartki przyklejają do tablicy, nauczyciel głośno je odczytuje i rozpoczyna rozmowę o tym, co napisali  
jego uczniowie.



Następnie zostają rozdane fragmenty z utworu „Made in serce” rapera Tau. Nauczyciel prosi, by uczniowie 
wypisali na tablicy słowa klucze.

Fragment: 
„No idź, masz wolną wolę, pamiętaj tylko,

że każda prawdziwa zmiana rozpoczyna się w serduchu, prawda?
Można powiedzieć, że jest Made in Serce,

Przez największego Producenta serc we wszechświecie.
Kiedy coś się zepsuje to oddajesz to na gwarancje do tego,

który tą rzecz stworzył, tak?
Tak samo jest z człowiekiem.

Zwróć się do Stworzyciela a ofiaruje Ci nowe, wielkie serducho.
Masz moją wieczystą gwarancję Siostro i Bracie,

Pax.”



Po przedyskutowaniu wykonanego zadania zapisane są wnioski:

NATURALNE JEST, ŻE CZŁOWIEK MA WĄTPLIWOŚCI,

WARTO WĄTPLIWOŚCIAMI DZIELIĆ SIĘ Z BOGIEM,

PRZEBACZENIE JEST GWARANTEM WOLNOŚCI.

ZADANIE DOMOWE: 

Nauczyciel zachęca swoich uczniów by napisali list do Pana Boga, w którym mogą napisać to wszystko,  
co leży im na sercu. Napisany list można odczytać Bogu w kościele i oddać to wszytko, co w nim jest do  
zawierzenia w modlitwie.




