KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z RELIGII

Klasa: 8
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia
w Katowicach
Nauczyciel: Grzegorz Juranek
Temat lekcji: Adwent 2020. Człowiek oczekuje spełnienia obietnic Bożych
Czas trwania: 30 min. (praca na Meet) + 15 min. (praca własna)
Cele ogólne:
- głębsze poznanie znaczenia Adwentu w liturgii Kościoła;
- kształtowanie postawy aktywnego czuwania w oczekiwaniu na przyjść Chrystusa.
Cele szczegółowe:
- Uczeń wie, że Adwent rozpoczyna rok liturgiczny;
- wymienia symbole adwentowe i potrafi wyjaśnić ich znaczenie oraz sens;
- rozumie i potrafi omówić potrójny wymiar spotkania w Adwencie.
Kształtowane postawy:
Uczeń aktywnie włącza się w rodzinne i parafialne przygotowanie do Świąt Bożego
Narodzenia.
Środki dydaktyczne:
Prezentacja genially:
https://view.genial.ly/5fb63ab19e38cb0d1a1a0dbb/presentation-adwent
Gra edukacyjna nr 1 - Układanka:
https://learningapps.org/watch?v=pazfv579k20
Gra edukacyjna nr 2 - Wykreślanka:
https://learningapps.org/watch?v=pt5qg0kmc20
Interaktywny kalendarz adwentowy na portalu:
https://holyweek.pl/adwent/jak-to-dziala/
Teledysk:
https://www.youtube.com/watch?v=0PuGtr16F7o&feature=youtu.be
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Formy pracy:

prezentacja multimedialna,

wykład, filmy edukacyjne, praca

indywidualna na grach edukacyjnych, prezentacja strony internetowej, teledysk

Przebieg lekcji:

A.

Część wstępna:

Powitanie oraz sprawdzenie obecności w strumieniu Google Classroom.
B.

Część główna - Spotkanie w Meet:

1.

Modlitwa na rozpoczęcie: „Duchu Święty, który oświecasz…”

2.

Przeprowadzenie

wykładu

wprowadzającego

przy

pomocy

prezentacji

multimedialnej:

Omówienie następujących kwestii:
- Adwent jako czas oczekiwania na spełnienie obietnic mesjańskich;
- czas trwania adwentu;
- miejsce adwentu w roku liturgicznym;
- trzy wymiary spotkania w adwencie (Boże Narodzenie, Paruzja, Sakramenty).
3.

Przedstawienie symboli adwentowych (wieńca adwentowego, lampionu,

kalendarza adwentowego, roratki oraz rorat) przy pomocy przygotowanych
w prezentacji filmów edukacyjnych.
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4.

Ćwiczenia utrwalające dla uczniów (praca indywidualna):

a)

Gra edukacyjna nr 1 - Układanka

Uczniowie w czasie 3 minut wykonują zadanie (link do zadania zostaje wysłany na
czacie spotkania Meet). Po upływie czasu ochotnicy podają poprawne odpowiedzi.’
Właściwe uporządkowanie:
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b)

Gra edukacyjna nr 2 – Wykreślanka

Uczniowie szukają 10 słów związanych z adwentem (link do zadania zostaje wysłany
na czacie spotkania Meet). Uczestnicy zajęć na bieżąco wpisują wyszukane przez
siebie słowa na czacie.
Poprawna odpowiedź:
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5.

Omówienie zasad korzystania z platformy „HOLYWEEK”. Zachęcenie uczniów

do rodzinnego uczestnictwa w roratach w formie stacjonarnej w parafialnym kościele
lub w formie on-line przy pomocy omawianej platformy.

6.

Zachęcenie uczniów do korzystania z internetowego kalendarza adwentowego

na platformie „HOLYWEEK”.
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C.

Część końcowa – podsumowanie lekcji

Nauczyciel krótko podsumowuje lekcję. Wskazuje uczniom, iż to jak będzie
wyglądało ich przygotowanie do Świąt oraz ich dalsze życie zależy tylko i wyłącznie
od nich samych. Adwent, który przecież napawa nas nadzieją na lepsze jutro może
pomóc człowiekowi w realizacji swoich marzeń oraz szerzenia dobra w świecie.
Pomocą w lepszym zrozumieniu tych słów oraz modlitwą końcową jest zawarty
w prezentacji teledysk: „Możesz wszystko” Sound’n’Grace. Podczas teledysku
zostawiamy uczniów z otwartym pytaniem:

Podziękowanie za udział w lekcji. Zakończenie połączenia na Meet.

Opracował
Grzegorz Juranek
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KOMENTARZE PO LEKCJI:
Termin lekcji otwartej: 02.12.2020 roku
Ilość obserwujących zajęcia: ? nauczycieli
Lekcja przeprowadzona przez nauczyciela religii była zarówno dla uczniów, jak i dla
obserwujących, wspaniałym przygotowaniem do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Oprócz dużej pigułki wiedzy opartej na świetnych materiałach, nauczyciel prowadził
swobodną rozmowę z uczniami, która zachęcała ich do zadawania pytań i dzielenia się
własnymi spostrzeżeniami. Lekcja religii zakończyła się licznymi pozytywnymi
komentarzami ze strony obserwujących.
Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją oraz niektóre
komentarze po lekcji:
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