
Religia klasy I- VIII - zadanie 2 Aldona Nejman 

Zadania na tydzień (do 9 kwietnia). 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim najserdeczniejsze 

życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mnóstwo wiosennego słońca 

oraz samych sukcesów. 

Chętni uczniowie mogą wykonać ozdobę wielkanocną, np. pisankę, baranka. 

Poniżej zamieszczam linki - bajka i opowiadanie kapłana o Wielkim Tygodniu. 

Zachęcam wszystkich uczniów do ich obejrzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc  

https://www.youtube.com/watch?v=yxdHNEMIQIc   

Klasa I a- Temat: Wielki Tydzień (s 90-93). 

Proszę o przeczytanie dzieciom tekstu, dzieląc go na 2 części. Najpierw o Niedzieli 

Palmowej, następnie po wykonaniu zadań - o Triduum Paschalnym. Można puścić 

dziecku bajkę - 1 link. 

1. Proszę, aby dziecko spróbowało odpowiedzieć rodzicowi na pytania ze s.91. 

Zapis w zeszycie "Niedziela Palmowa"- rysunek palemki. 

2. Tłumaczymy, słowo TRIDUUM- trzy dni (tri-3, duum-dni). Dziecko opowiada 

historyjkę obrazkową (s.92) związaną z ostatnimi dniami życia Pana Jezusa. Zapis 

"Triduum Paschalne". Dowolny rysunek związany z obchodami Wielkiego Tygodnia 

(pisanka, koszyczek, krzyż itp.). 

Klasa IIa- Temat: Wielki Tydzień  

Po obejrzeniu bajki ( 1 link), pod tematem lekcji, narysuj obrazek przedstawiający 

dowolne wydarzenie z ostatnich dni życia Pana Jezusa. 

Klasa IIIa- Temat: Wielki Tydzień  

Po obejrzeniu bajki ( 1 link), pod tematem lekcji, narysuj obrazek przedstawiający 

dowolne wydarzenie z ostatnich dni życia Pana Jezusa. Opisz krótko, co 

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc
https://www.youtube.com/watch?v=yxdHNEMIQIc


przedstawia. 

Klasa IVa- Temat: Wielki Tydzień  

Obejrzyj bajkę i film. Napisz w kilku zdaniach,  jakie wydarzenia miały miejsce w 

ostatnich dniach życia Pana Jezusa. 

Klasy Va i V c- Temat: Zbawcze dzieło Jezusa. 

Po przeczytaniu tekstu ze s.138-141 i obejrzeniu filmu (link2), odpowiedz na 

pytania 1 i 2 s. 141. Narysuj obrazek do wybranego dnia Wielkiego Tygodnia. 

Klasy VIc i VId- Temat: Wielki Tydzień  

Obejrzyj bajkę i film. Napisz w kilku zdaniach: 

-  Jakie wydarzenia miały miejsce w ostatnich dniach życia Pana Jezusa? 

- Jak wyglądają obchody Triduum Paschalnego we współczesnym Kościele? 

Klasa VIIa- Temat: Zbawcza ofiara Jezusa 

Po przeczytaniu tekstu s. 136-139 i obejrzeniu filmu (link2),  odpowiedz na 

pytania: 

- Co Bóg dziś mówi do nas przez słowa przypowieści o siewcy? 

- Napisz, co to jest "Triduum Paschalne". 

- Jakie wydarzenia miały miejsce w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielka 

Sobotę? 

Klasy VIIIb i VIIIc- Temat: Chrystus do końca nas umiłował- Triduum Paschalne 

Po przeczytaniu tekstu s.126-131 i obejrzeniu filmu (link2),  odpowiedz na 

pytania: 

- Czym są dla ciebie rekolekcje? 

- Co dokonuje się podczas Triduum Paschalnego? 


