
Cele lekcji – wymagania ogólne
 ♦ rozszerzenie wiadomości o osiągnięciach średniowiecza;
 ♦ docenienie okresu średniowiecza w historii Kościoła.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:

 ♦ wymienia i rozpoznaje sakralne dzieła sztuki z epoki średniowiecza;
 ♦ swoimi słowami charakteryzuje epokę średniowiecza;
 ♦  uzasadnia tezę, że Kościół w średniowieczu przyczynił się do rozwoju cywilizacji.

Wartości
 ♦ postawa szacunku wobec okresu średniowiecza w historii Kościoła.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Nauczyciel zadaje pytanie: Czy średniowiecze to czas rozwoju, czy też zacofania 
cywilizacyjnego? Następnie zapisuje na tablicy (hasłowo) dorobek epoki, który 
wymienią uczniowie: rozwój literatury, piśmiennictwa (przepisywanie ksiąg), te-
atru, edukacji (organizacja uniwersytetów), architektury (sztuka romańska i go-
tycka), muzyki (pieśni i chóry). Nauczyciel określa cel lekcji, jakim jest poznanie 
owoców działalności świeckiej i religijnej w okresie średniowiecza.

rozwinięcie tematu
Metoda – ekspozycja. Nauczyciel wyjaśnia teocentryczny charakter średniowie-
cza. Jest to pogląd, zgodnie z którym w centrum zainteresowania nauki i kultury 
znajduje się Bóg, któremu podporządkowane są wszystkie sprawy ludzkie. Na-
stępnie nauczyciel pokazuje dzieła sztuki charakterystyczne dla epoki średniowie-
cza, m.in.: klasztor w Tyńcu, ołtarz mariacki Wita Stwosza, Drzwi Gnieźnieńskie, 
chorał gregoriański, Bogurodzica, średniowieczne manuskrypty.
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Podsumowanie: w średniowieczu ludzie wykonywali swoją pracę w łączności 
z Bogiem, prosili Go o pomoc. Stąd w dziełach sztuki widać zainteresowanie 
Bogiem. 

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel stawia tezę: w okresie średniowiecza 
Kościół przyczynił się do rozwoju cywilizacji; następnie prosi uczniów o przed-
stawienie swoich opinii. Można posłużyć się fragmentem Listy, opinie (podręcz-
nik s. 280–281).

Podsumowanie: działalność ludzi Kościoła w wiekach średnich przyczyniła się 
do rozwoju cywilizacji europejskiej.

Metoda – miniwykład. Nauczyciel tłumaczy założenia dualizmu duszy i ciała. 
W średniowieczu uważano, że dusza ciągnie do Boga, a ciało ściąga człowieka do 
ziemi, do zła i grzeszności. Stąd praktyki ascezy polegające na umartwianiu ciała, 
które z założenia jest grzeszne. Dlatego człowiek średniowiecza chciał zatopić się 
w duchowości, a nie w doczesności: szukał czasu na modlitwę i dążył do dosko-
nałości moralnej.

Nauczyciel omawia regułę św. Benedykta z Nursji, odwołując się do zasady 
ora et labora. Doba mnicha benedyktyńskiego była podzielona na trzy równe 
części, przeznaczone na modlitwę, pracę i odpoczynek. Osoby chcące poświęcić 
życie Bogu w sposób radykalny wstępowały do zakonów. Najbardziej znane to 
franciszkanie i dominikanie. Jednocześnie powstawały nowe zakony o surowych 
regułach (kameduli i kartuzi).
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Zakończenie
Średniowiecze to okres między wiekami V a XV. To czas bogaty w owoce działal-
ności świeckiej i religijnej. Wynaleziono wiele pomocy technicznych, rozwinęła 
się kultura i nauka. Znaczącą rolę w tych procesach odegrali ludzie Kościoła.

Notatka
Notatka tworzona na bieżąco przy podsumowaniu poszczególnych etapów lekcji.

Korelacja z edukacją szkolną
 ♦ język polski – analiza tekstu Bogurodzicy;
 ♦ historia – wiadomości o średniowieczu;
 ♦ wiedza o kulturze – dorobek kultury średniowiecza.

praca domowa
Scharakteryzuj w punktach zakony dominikanów i franciszkanów.
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