
 

 

PROJEKT EDUKACYJNY: „ŚWIĘCI NIE Z OBRAZKA…” 

 

 

Przedstawiam Państwu propozycję zrealizowania w klasach starszych szkoły 

podstawowej i szkoły ponadpodstawowej projektu edukacyjnego dotyczącego świętych. 

Może być związany z Uroczystością Wszystkich Świętych, ale nie tylko.   

 

Praca metodą projektu angażuje uczniów bezpośrednio w proces zdobywania wiedzy, 

rozwija myślenie twórcze, uczy korzystania z różnych źródeł informacji a także daje 

możliwość praktykowania wystąpień publicznych oraz dokonywania samooceny pracy 

własnej i oceny pracy innych. 

 

Renata Stępniak – nauczyciel doradca metodyczny religii  

w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 

r.stepniak@creskierniewice.edu.pl 

  

 

  



Wprowadzenie 

Niemalże w każdym dniu roku liturgicznego wspominamy jakiegoś świętego. Czasami 

są oni dla nas kimś „z obrazka”, nieżyciowi, nierealni, polukrowani… A przecież to ci, 

którzy osiągnęli cel – niebo. Cel do którego także my zmierzamy. Byli oni ludźmi z krwi 

i kości, żyjącymi w swoich realiach, swoich czasach. Może warto na nich spojrzeć jako 

na tych, którzy odkryli tajemnicę szczęścia, znaleźli klucz do nieba i posłuchać ich rad?  

1. Uczestnicy 

• Uczniowie 7,8 klas szkoły podstawowej i uczniowie klas 1-4 szkół 

ponadpodstawowych pracujący w grupach 

2. Cele 

• Poszukiwanie inspiracji do własnego życia w życiu świętych 

• Dostrzeżenie świętości jako realnego celu dla każdego z nas 

• Kształtowanie krytycznego myślenia 

• Kształtowanie umiejętności selekcji wiadomości 

• Wyzwalanie kreatywności  

3. Zadania dla grup 

• Każda z grup zbiera wiadomości na temat wylosowanego/wybranego 

przez siebie świętego, konsultuje je z nauczycielem religii. 

• Z poznanego życiorysu wyłania jedną tezę (zdanie, pytanie, twierdzenie, 

cytat, myśl), którą swoim życiem zrealizował święty. 

• Na forum klasy przedstawia w sposób kreatywny (film, piosenka, wiersz, 

rysunek, plakat oraz inne pomysły mile widziane - zaskoczcie nas !!!) 

życiorys świętego oraz tezę, którą obronił, podając argumentację 

dowodzącą tezy. 

Czas wystąpienia – do 5 minut 

4. Termin realizacji 

• Około 2-3 tygodnie 

5. Ocena 

• Ocenie podlegać będą: poprawność, jakość wykonania zadań oraz 

kreatywność, pomysłowość, innowacyjność 



• Wedle wcześniejszych ustaleń z klasą może nastąpić głosowanie 

poszczególnych zespołów na najlepsze projekty przydzielając punkty (nie 

można głosować na siebie) przy wykorzystaniu www.mentimeeter.com   

• Wystawienie ocen 

6. Ewaluacja  

• Ankieta dla zespołów 
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