
 ZESZYTY FORMACJI KATECHETÓW  -  3-4 (2021) - 82 -

Wstęp 

Podręcznik do nauki religii dla ucznia jest bardzo ważnym, ale nie jedynym, 
środkiem nauczania szkolnego. Książki szkolne – podręczniki są zaliczane  
do grupy środków dydaktycznych1. Teoretycy dydaktyki uważają, że „pod-
ręcznik jest wykładnią treści i idei programowych. Od niego zależeć będzie 
poprawna realizacja zadań programowych. Brak pracy z podręcznikiem jest  
ze szkodą dla ucznia, bowiem nie przyzwyczaja go do pracy umysłowej”2. Peł-
ni on jednak istotną, ale tylko pomocniczą rolę na katechezie. 

1. Podręcznik jako uzupełnienie nauczania 

K. Sośnicki nazywa podręcznik „pośrednikiem między uczniem a nauczy-
cielem”3. Podręcznik zawsze pomaga w owocniejszym przeżyciu katechezy 
od strony treściowej, jak i od strony metodycznej. Zdaniem B. Twardzickiego, 
korzystanie jedynie z podręcznika na katechezie jest monotonne i zubażające, 
dlatego należy korzystać z niego w łączności z innymi źródłami i pomoca-
mi, które można zastosować w nauczaniu religii (idzie tu szczególnie o no-
woczesne środki audiowizualne)4. B. Twardzicki twierdzi, że „lektura podręcz-
nika poza katechezą, ale w relacji do katechezy może być przygotowaniem  
do katechezy, jej uprzedzeniem (na przykład uczniowie zapoznają się z treścią 
jednostki podręcznika, aby wyłowić główne myśli danej jednostki i zastanowić 
się, jaki to ma związek z ich życiem) lub kontynuacją katechezy, gdzie lektura 

1 W. Walat, Podstawy teorii i praktyki podręcznika szkolnego, „Edukacja-Technika-Informatyka” 4/1 
(2013), s. 58. 
2 Zob. S. Łabendowicz, Podręcznik do nauki religii, „Zeszyty Formacji Katechetów” 10 (2003) nr 2, 
s. 92-105; S. Łabendowicz, Metody pracy z podręcznikiem w katechezie, „Zeszyty Formacji Kate-
chetów” 33 (2009) nr 1, s. 73-78; S. Łabendowicz, Podręcznik do nauczania religii z serii „Bóg jest 
Miłością”, w: Podręcznik do religii – sens czy bezsens? Sympozja 78, Opole 2009., s. 103-130. 
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jednostki może być pomocą w zrozumieniu treści katechezy. Lektura podręcz-
nika może też być pomocą do sprawnego wykonania zadania domowego, (…) 
czy lekturą uzupełniającą w stosunku do katechezy”5.

2. Właściwe korzystanie z podręcznika 

Właściwe korzystanie z podręcznika do nauki religii przez uczniów odbywa 
się pod okiem katechety. Zauważa to J. Szpet: „podręcznik szkolny dla ucznia 
ma dwóch adresatów: ucznia i nauczyciela. Efektywne jego wykorzystanie 
wymaga podjęcia współdziałania ze strony pierwszego i określonych umiejęt-
ności ze strony drugiego”6. Dlatego też katecheta (nauczyciel) winien dobrze 
znać podręcznik, jego układ, treść i cele7. Korzystanie z podręcznika będzie 
tylko wtedy przynosić owoce, gdy będzie odbywać się zgodnie ze wskazów-
kami katechety, który określa zadanie i cel pracy z podręcznikiem. Zawsze 
należy też dążyć do takiego stanu rzeczy, by uczniowie korzystali z podręcz-
ników tego samego autora i najlepiej tego samego wydania. Każdy katecheta 
winien pamiętać, iż podstawowe i najważniejsze jest żywe przepowiadanie,  
ale nie może on zapominać o pomocach dydaktycznych, do których nie-
wątpliwie należy podręcznik do nauki religii. Zasadniczo można wskazać  
za J. Szpetem na dwa sposoby wykorzystania podręcznika:

„1. w szkole – uczniowie korzystają z podręcznika na lekcji; polega ono 
na zapoznaniu się z wiadomościami przez czytanie; wybieranie fragmentów 
tekstu, czytanie i wykonywanie zadań z obudowy metodycznej; wyodrębnie-
nie informacji – elementów najważniejszych oraz zachodzących między nimi 
istotnych związków; wykonywanie wskazanych przez nauczyciela ćwiczeń; 
sprawdzanie poprawności samodzielnie analizowanych tekstów i formułowa-
nych wniosków, sporządzenie notatek i konspektu, kształtowanie umiejętności 
dostrzegania problemów, wyodrębniania różnych stanowisk, doboru argumen-
tów przemawiających za jakimś rozwiązaniem i samodzielnego poszukiwania 
własnych;

2. w domu – można wykorzystać podręcznik wykonując wszystkie ze wska-
zanych powyżej czynności oraz powtarzanie, pogłębianie i utrwalanie wiado-
mości i umiejętności; wykorzystanie wskazówek samo-kształceniowych adre-
sowanych do ucznia”8. 

Podręcznik do nauki religii dla ucznia zawiera liczne treści, systematycznie 
ułożone i zarazem zgodne z programem nauczania. I tak, „zależnie od celu 
katechezy, można z podręcznika wykorzystać teksty Pisma Świętego, teksty 
liturgiczne, komentarze wyjaśniające, pytania refleksyjne, rachunki sumienia, 
rubrykę «pomyśl, zastanów się» itp., ale także ilustracje, fotografie, ryciny, 
symbole, schematy, tabele. Można i trzeba wykorzystać uwagi dotyczące 
dalszych poszukiwań”9. Katecheta może korzystać z wymienionych środków 

3 K. Sośnicki, Ogólne założenia podręczników szkolnych, Warszawa 1962, s. 59.
4 Por. B. Twardzicki, Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2001, s. 440.
5 Tamże, s. 443. 
6 J. Szpet, Vademecum katechety, Poznań 2000, s. 258. 
7 Por. B. Twardzicki, jw., s. 442. 
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zawartych w podręczniku, podczas katechezy na różny sposób i w różnym 
zakresie, w różnych etapach katechezy oraz w zależności od tego, co zawiera 
dany podręcznik do nauki religii i jaki cel chce katecheta osiągnąć. Wykorzy-
stanie takie może być całościowe lub częściowe. Wykorzystanie całościowe 
podręcznika polega na wykorzystaniu całego materiału zawartego w danej jed-
nostce tematycznej na różny sposób. Forma taka może być przygotowaniem 
do katechezy, wówczas uczniowie czytają całą jednostkę w domu, ale zgodnie 
z określonym kluczem działania, który podaje wcześniej katecheta; może mieć 
miejsce na katechezie podczas czytania podręcznika etapami, które zostają 
wtedy oddzielone od siebie przez przestrzeń przeznaczoną na dyskusję i uka-
zanie istotnych myśli; i wreszcie może posłużyć jako czytanie dla sprawdze-
nia skuteczności katechezy10. Częściowe wykorzystanie podręcznika polega  
na korzystaniu jedynie z pewnych elementów zawartych w tejże jednostce. 
Korzystniejszy dla katechety i uczniów jest sposób częściowy, gdyż, zdaniem  
B. Twardzickiego, całościowe wykorzystanie krępuje swobodę i inwencję twór-
czą katechety, a dla uczniów jest nużące11.

Katecheta, zgodnie z wcześniej założonymi celami katechezy, może korzy-
stać z podręcznika w różnych etapach katechezy. I tak, można wykorzystać 
podręcznik: we wprowadzeniu do tematu katechezy; na etapie rozwinięcia te-
matu katechezy; w pogłębianiu zdobytej wiedzy na zakończenie danej jednostki 
tematycznej. Korzystanie z podręcznika „jest czymś oczywistym i koniecznym, 
lecz należy to robić celowo i planowo. Zarówno katecheta, jak i uczniowie win-
ni wiedzieć, dlaczego korzystają z podręcznika i to w określony sposób. Uwa-
runkowane to jest wiekiem zaawansowaniem uczniów”12. Z zasady uczniowie 
winni na każdej lekcji oraz jak najczęściej w domu poza lekcjami korzystać  
z pomocy podręcznika, czyniąc to na różny sposób. Wszelka bowiem praca  
z podręcznikiem, czy to w szkole na lekcji, czy w domu, ma istotne znaczenie 
dla intelektualnego i osobowościowego rozwoju ucznia. Pozwala na opanowanie 
metod samokształcenia, samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. 
Prawdę tę podkreśla J. Bagrowicz, twierdząc, że „stałe i umiejętne wykorzysty-
wanie podręcznika podczas lekcji religii może być dla ucznia zachętą do kontak-
tu z podręcznikiem w pracy samodzielnej. Wprawdzie niewielu uczniów sięga  
w domu do podręcznika do nauki religii, ale przy umiejętnym wskazaniu przez 
katechetę zadań do wykonania, podręcznik może odegrać ważną rolę sa-
mokształceniową. Uczeń zdobywa w ten sposób nie tylko nowe wiadomości,  
ale i poszerza krąg własnych zainteresowań, a co ważniejsze pogłębia się u nie-
go motywacja do uczenia się, sięgania do poważniejszej lektury religijnej”13.

3. Praktyczne korzystanie z podręcznika 

A. Zellma stwierdza, że w praktyce zastosowanie podręcznika dla ucznia 
jest czynnością złożoną i jak każda działalność, „może – stosownie do celów  
i zadań edukacji katechetycznej, liczby uczniów objętych katechizacją, miej-

8 J. Szpet, jw., s. 259.
9 Tamże, s. 443.
10 Por. tamże, s. 443-444.
11 Por. tamże.
12 Tamże, s. 447.
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sca i czasu pracy oraz dostępu do innych środków dydaktycznych – przybie-
rać różne formy. Najczęściej uczniowie korzystają z podręcznika w toku zajęć 
lekcyjnych oraz w czasie wykonywania zadań domowych. Tak w pierwszym,  
jak i w drugim przypadku praca dzieci i młodzieży z podręcznikiem może mieć 
charakter działalności: indywidualnej (każdy uczeń sam pracuje z podręczni-
kiem) lub grupowej (uczniowie korzystają z podręcznika w grupach, rozwiązują 
postawiony przed nimi problem), jednolitej (wszyscy uczniowie lub wszystkie 
grupy pracują nad rozwiązaniem jednego, tego samego zadania) lub zróż-
nicowanej (zadania dla poszczególnych uczniów lub grup są zróżnicowane). 
W toku zajęć lekcyjnych może mieć miejsce forma pracy zbiorowej uczniów  
z podręcznikiem katechetycznym (wszyscy pracują w oparciu o jeden egzem-
plarz podręcznika, np. odsłuchują tekst czytany przez katechetę lub jednego 
z uczniów)”14.

Spośród wszystkich metod opartych na słowie, najbardziej interesująca jest 
oczywiście tak zwana metoda pracy z podręcznikiem lub praca z tekstem. Me-
toda ta „wprowadza ucznia w obcowanie z książką w całym niemal życiu i uczy 
go samodzielnej lektury. Dlatego powinna być bardzo poważnie traktowana 
przez katechetę”15. I tak na ogół pracuje się z podręcznikiem w ten sposób, 
„że czyta się poszczególne jego fragmenty, aby zapoznać się z zawartą w nich 
treścią i nauczyć się odpowiadać na zadawane pytania”16. Praca z podręcz-
nikiem może wyrażać się na różny sposób. W. Kubik mówi, że może polegać 
na tym, iż polecamy przeczytać daną jednostkę tematyczną albo określony 
jej fragment w celu ułatwienia uczniowi odnalezienia poprawnej odpowie-
dzi na postawione pytanie17. Pytanie może odnosić się do całości materiału  
lub do jego fragmentu, może być postawione konkretnemu uczniowi, grupie 
bądź całej klasie. Sposoby pracy z tekstem podręcznika zależą między innymi 
od poziomu kształcenia i wieku uczniów. Dla przykładu wiodącym sposobem 
pracy z podręcznikiem, podejmowanym przez uczniów, są różne formy analizy 
i interpretacji tekstu, zastosowane celem wprowadzenia uczniów w tematykę 
katechezy, podprowadzenia do postawienia problemu, dostarczenia materia-
łu poglądowego ilustrującego omawiane zagadnienie, wykorzystania treści 
utworu do analizy porównawczej lub refleksji kończącej zajęcia katechetycz-
ne. Bezpośrednią jednak analizę i interpretację tekstu z podręcznika „można 
przeprowadzić za pomocą: heurystycznej pogadanki, różnych kategorii dys-
kusji (np. panelowej, kolorowych kapeluszy i innych), na drodze formułowania 
i rozwiązywania problemów przez uczniów przy pomocy katechety. Analizę  
i interpretację tekstów zamieszczonych w podręczniku dopełniają twórcze 
działania uczniów o charakterze literackim, plastycznym i muzycznym”18.

Kolejny sposób wykorzystania metody pracy z tekstem polega na podej-
mowaniu przez uczniów całościowej lektury materiału danej jednostki tema-
tycznej w domu. Uczniowie na podstawie zadanych przez katechetę pytań 

13 J. Bagrowicz, O teorii i praktyce recenzowania podręczników, w: W trosce o dobre podręczniki,  
red. P. Tomasik, Kraków 2003, s. 37.
14 A. Zellma, Zastosowanie współczesnego podręcznika dla ucznia w katechezie dzieci i młodzieży,  
na wybranych przykładach podręczników do nauki religii, „Katecheta” 1 (2003), s. 6-7.
15 M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997, s. 116.
16 W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 261. 
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dokonują rozróżnienia zagadnień ważniejszych od zagadnień mniej istotnych 
odnośnie do danego tematu katechezy. Pomocą w realizacji tej formy pracy 
z podręcznikiem jest zamieszczony w nim (nie we wszystkich), na początku 
jednostki lekcyjnej, sformułowany problemowo temat i zestaw pytań19. Innym 
sposobem pracy z podręcznikiem jest „ilustrowanie treści zamieszczonych  
w podręczniku, stawianie pytań do tekstu, wypisywanie zdań niezrozumiałych, 
wymagających objaśnienia, wskazywanie na praktyczne zastosowanie pozna-
wanych treści, układanie – w oparciu o tekst katechezy – krzyżówki, zagadki 
lub rebusu, opracowywanie kolażu. W ten sposób ma miejsce pogłębianie po-
znawanych treści i ich emocjonalne odniesienie się do nich”20.

W pracy ze starszymi dziećmi ze szkoły podstawowej i młodzieżą warto, 
zdaniem A. Zellmy, stosować także inne metody pracy z podręcznikiem. Idzie 
tu miedzy innymi o takie metody, jak: 

– poszukiwanie alternatywnych tytułów do przeczytanego z podręcznika 
materiału; 

– opracowanie mapy mentalnej w oparciu o treść jednostki lekcyjnej; 
– udzielanie odpowiedzi na pytanie, co jest w podręczniku, a czego nie było 

w toku katechezy; 
– układanie na podstawie treści podręcznika notatki do zapisania w zeszycie;
– redagowanie opowiadania, listu lub modlitwy w związku z daną jednostką 

lekcyjną; 
– wyszukiwanie treści mających ścisły związek z życiem; 
– analizowanie treści fotografii, map, schematów, wykresów, rysunków, 

symboli; 
– zobrazowanie graficzne danych zawartych w tekście; 
– sporządzanie kwestionariuszy, ankiet i wywiadów21.
 
Nie są to wszystkie z możliwych metod pracy z podręcznikiem, a jedynie 

te najczęściej stosowane przez nauczających religii. Ukazują one zasadniczo 
bezpośredni wkład ucznia, który sprzyja jego wszechstronnej aktywizacji i na-
wiązaniu osobowego kontaktu z Bogiem. By jednak osiągnąć efektywne wy-
niki zastosowania podręcznika do nauki religii w katechezie, potrzeba według  
A. Zellmy:

„1. świadomego przygotowania uczniów do korzystania z podręcznika;
2. odpowiedniego doboru metod pracy z podręcznikiem oraz ich wkom-

ponowania w strukturę jednostki lekcyjnej i zadań domowych w danej grupie 
katechizowanych;

3. przywiązywania uwagi w toku katechezy do momentów motywowania 
uczniów w zakresie pracy z podręcznikiem;

4. wspomagania uczniów w aktywnym korzystaniu z podręcznika poprzez 
zastosowanie zróżnicowanych metod pracy z podręcznikiem”22. 

Należy pamiętać, że podręczniki zawierają określony scenariusz każdej 
katechezy, sugerują pewien model przekazu katechetycznego, wyznaczając 
poszczególne ogniwa danej katechezy. To prowadzi do uświadomienia sobie 

17 Por. tamże.
18 A. Zellma, jw., s. 9.
19  Por. tamże.
20 Tamże.
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nowej roli podręcznika. Ma on być „nie tylko pomocą do uzupełnienia, podsu-
mowania, dokonania syntezy i rekapitulacji, celem pojęciowego opanowania 
wiadomości religijnych, ale – na pierwszym miejscu – elementem składowym 
żywej katechezy”23. Reasumując, należy podkreślić, że od nauczyciela religii 
zależy skuteczność podręcznika dla ucznia, jego rzeczywista wartość w pro-
cesie edukacji religijnej24. 

Zakończenie

Podręcznik do nauki religii spełnia zatem określoną rolę w procesie kształ-
cenia i wychowania. „Ma być instrukcją do realizacji spotkania człowieka  
z Bogiem”25. Dydaktyka szkolna upatruje rolę podręcznika jako środka pomoc-
niczego, który służy w uzupełnianiu wiadomości zdobytych podczas lekcji, 
podsumowaniu i pomocy w pamięciowym opanowywaniu wiadomości26. Cechą 
dobrego podręcznika jest harmonia formy i treści. Odpowiednie walory języko-
wo-literackie (żywy i bogaty język, odpowiednia ilość przykładów przemawia-
jących do wyobraźni ucznia, odpowiednia ilość argumentów, przedstawienie 
złożonych i trudnych zagadnień i problemów w sposób prosty, zwięzły i zrozu-
miały dla ucznia) zwiększają wartość dydaktyczną podręcznika27.
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26 Por. S. Łabendowicz, jw., s. 93.
27 Zob. https://www.edulider.pl/informacja/rola-podrecznikow-w-procesie-nauczania (dostęp: 
20.10.2021).

https://www.edulider.pl/informacja/rola-podrecznikow-w-procesie-nauczania
https://www.edulider.pl/informacja/rola-podrecznikow-w-procesie-nauczania
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Metodyka pracy z podręcznikiem na katechezie

Streszczenie

Wkroczenie do szkolnictwa nowej techniki dydaktycznej nie odwróciło uwagi  
od podręcznika szkolnego. Mimo nowoczesnych pomocy, tradycyjny podręcznik w eduk-
acji szkolnej nadal traktuje się jako ważny środek dydaktyczny. Podręcznik do nauczania 
katechezy stanowi zatem istotną choć nie jedyną pomoc dla ucznia i katechety w pro-
cesie kształcenia religijnego. Niniejszy artykuł przedstawia ogólny zarys metodyki pracy  
z podręcznikiem na katechezie. 

Słowa klucze: podręcznik, katecheza, metody pracy. 

Dr Grzegorz Księżak – dyrektor i katecheta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach; 
wykładowca w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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