SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

V Ogólnopolski Tydzień Biblijny
(14 - 20 kwietnia 2013)
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V Ogólnopolski Tydzień Biblijny rozpoczął się w niedzielę 14 kwietnia pod hasłem „Panie,
wierzę, że ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym” (J 11,27). Organizowany z inicjatywy Dzieła
Biblijnego im. Jana Pawła II nawiązuje do tematu duszpasterskiego Kościoła w Polsce i do
przeżywanego w Kościele powszechnym Roku Wiary.
W ramach Tygodnia Biblijnego w Szkole Podstawowej w Modrzu organizowane będą
„bajblingi” na lekcjach języka polskiego (zbiorowe czytanie Pisma Św. i jego interpretacja, w
szczególności odczytywanie przypowieści biblijnych), Maratony Biblijne oraz katechezy biblijne
nt. wiary. Zajęcia te mają być zachętą dla uczniów do pogłębiania wiary i dzielenia się nią z innymi,
gdyż wiara, jak pisze św. Paweł w Liście do Rzymian „rodzi się ze słuchania Słowa Bożego”.
Wykonana zostanie także gazetka ścienna nt. Pisma Św.

Cele:
- obcowanie z tekstami Pisma Świętego.
- zachęta do pogłębiania wiary i dzielenia się nią z innymi.

Cele operacyjne:
uczeń:
- potrafi czytać Pismo Św. jako tekst kultury
- zna znaczenie Biblii w życiu człowieka i kulturze
- ma świadomość, ze przez Biblię przemawia Bóg
- postrzega Biblię jako arcydzieło literatury pełne pięknego języka i wielu środków artystycznego
wyrazu
- potrafi w imieniu Jezusa napisać zaproszenie do wiernych
- potrafi odczytać przypowieści biblijne
- potrafi napisać list do Jezusa
- rozumie terminy „przypowieść”, „ewangelia”
- odczytuje sens ukryty
- potrafi odnieść przypowieść do własnego życia.

Działania
lekcje religii:
- czytanie i analizowanie fr. Pisma Świętego (np. Apokalipsa)
- pisanie listu do Jezusa
- pisanie, w imieniu Jezusa, zaproszenia do wiernych

lekcje języka polskiego:
- czytanie fr. Pisma Świętego
- omawianie przypowieści (Przypowieść o synu marnotrawnym, Przypowieść o siewcy)
- odczytywanie ukrytego sensu
- znaczenie Biblii w życiu człowieka i kulturze.
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