10. Ikona – okno na świat Boży

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:
• po lekcji wyjaśnia pojęcie „ikona”,
• swoimi słowami opisuje „pisanie” i „czytanie” ikon,
• sam rozpoznaje i interpretuje symbolikę kolorów na ikonie oraz symbolikę
materiałów, z których wykonana jest ikona,
• po medytacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odczytuje symbolikę
zawartą w tej ikonie,
• po zajęciach podaje przykłady ikon,
• po lekcji dostrzega związki między ikoną a światem Bożym.
3.
•
•
•
•

POJĘCIA, POSTACI
ikona,
Maryja,
Jezus,
święci.

4. WARTOŚCI
• szacunek wobec ikon,
• wdzięczność za obecność Maryi.
5.
•
•
•
•
•

SCHEMAT LEKCJI
wyjaśnienie pojęcia „ikona”,
pisanie i czytanie ikon,
symbolika kolorów na ikonie,
symbolika materiałów, z których wykonywane są ikony,
odczytanie przykładowej ikony.
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1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• interpretowanie egzystencjalne ikon,
• pogłębienie rozumienia symboliki ikon.

6. PROPOZYCJA REALIZACJI
Wprowadzenie
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Metoda – wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych. Nauczyciel prosi,
żeby uczniowie odszukali w swoich telefonach zdjęcia bliskich im osób. Następnie zadaje pytanie: dlaczego nosicie przy sobie zdjęcia tych osób? Podsumowanie:
zdjęcie każdej z tych osób jest swego rodzaju ikoną. Przypomina o obecności tej
osoby. Nauczyciel zadaje pytanie: czym jest ikona? Odpowiedzi zapisuje na tablicy.
Podsumowanie: ikona jest obrazem sakralnym wyobrażającym postaci świętych,
sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Ikona jest pomocą
w zbliżeniu się człowieka do Boga. Ikona jest niejako przywołaniem obecności
osoby na niej przedstawionej.
Rozwinięcie tematu
Metoda – miniwykład. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, dlaczego ikony pisze się,
a nie maluje, czyta się, a nie tylko ogląda.(zob. podręcznik).
Metoda – prezentacja multimedialna. Nauczyciel przygotowuje prezentację
multimedialną, która powinna zawierać następujące informacje: symbolika kolorów na ikonie; symbolika materiałów, z których wykonana jest ikona (zob. podręcznik). Na każdym slajdzie powinna być umieszczona przykładowa ikona, do
której może odnieść się nauczyciel, omawiając dane zagadnienie. Ostatnim slajdem będzie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Metoda – praca z obrazem. Nauczyciel prosi, żeby uczniowie spróbowali odczytać ikonę, wskazując na główne, ich zdaniem, elementy tej ikony (twarz, tło,
Jezus itp.). Wszystko, co uda się uczniom odczytać, zostaje wpisane do zeszytu.
Chętni uczniowie odczytują swoją interpretację treści ikony. Podsumowanie: zob.
„Komentarz” w podręczniku.
Zakończenie
Ikona nie jest „zwykłym” obrazem. Ikona nie jest przeznaczona tylko do oglądania. Ikona nie służy do ozdoby, nie musi cieszyć oka, jest oknem ku wieczności.
Świadczy o tajemnicy zbawienia, o istnieniu nadprzyrodzonego świata, którego
doświadcza ikonograf i który poprzez swoją pracę przekazuje jego namiastkę
wiernym. Dzięki temu, osoba wierząca, która kontempluje ikonę, kieruje swoją
uwagę ku sprawom życia wiecznego.
Notatka
Ikona jest obrazem sakralnym wyobrażającym postacie świętych, sceny z ich
życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Ikona jest pomocą w zbliżeniu
się człowieka do Boga. Ikona jest niejako przywołaniem obecności osoby przedstawionej na ikonie (element treści „Wprowadzenia”).

Korelacja z edukacją szkolną
1) plastyka – techniki pisania ikon,
2) wiedza o kulturze – ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8. Alternatywne teksty do wykorzystania na lekcji

PRZECZYTAJ

Ikonografia od początku chrześcijaństwa spełniała ważną rolę
w liturgii, gdzie poprzez obraz Objawienie Boże stawało się
dostępne szerokiej rzeszy wiernych. Ikony maryjne, w których
znalazła wyraz prawda o wcieleniu Boskiego Logosu i Bożym
macierzyństwie, otaczane do dziś czcią wiernych, posiadają szczególny, sakralny charakter. Starożytne obrazy pisane
symbolicznym językiem, domagają się jednak właściwego odczytania, teologicznej interpretacji oraz odpowiedniego włączenia ich w liturgiczne misterium. W dobie kultury audiowizualnej ikony mogą stać się bezcennym i jedynym w swoim rodzaju
„środkiem Bożego przekazu”. Będąc wyrazem Bożej obecności
i przestrzenią jej promieniowania, stają się pomocą do wejścia
w klimat modlitwy, zarówno wspólnotowej jak i indywidualnej.
Ikony maryjne, będące wyrazem jedności Kościoła i sprawdzonym środkiem przepowiadania, warto włączać także w różne
działania ekumeniczne. Wywodząc się one przecież ze wspólnej, chrześcijańskiej tradycji niepodzielonego Kościoła, a łącząc
ludzi z Bogiem, mogą również jednoczyć chrześcijan, oddających cześć Matce Pana. Wiele obrazów i sanktuariów maryjnych pełni już rolę ekumeniczną, stając się miejscem spotkania
i pojednania.
Zofia Bator, Sztuka sakralna w życiu Kościoła,
[w:]„Salvatoris Mater” 7(2005) nr 2, s. 100-120
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7. INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
Metoda – prezentacja multimedialna. Nauczyciel może przeprowadzić całą
lekcję w oparciu o prezentację multimedialną. Może także dodać slajdy z innymi
ikonami, które będzie szczegółowo odczytywał.

[dostęp 11 maja 2012], dostępny w Internecie:
http://www.tms-sacr.eu/zb/index.php?id=inc/ikonywduszpasterstwie
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