
Religia klasy I- VIII - zadanie 3            Aldona Nejman 

Zadania na tydzień (do 23 kwietnia). 

Klasa I a- Temat: "Pan jezus nam przebacza" s.84 
Proszę o przeczytanie dziecku człego tekstu ze s.84, a następnie zadanie pytań ze 
s. 85. Uczniowie przepisują do zeszytu "Akt żalu". Przypominam, że modlitwa ta 
była wcześniej zadana do nauczenia.  
 
Klasa II a- Temat: "Bóg nam przebacza" s.86 
Po przeczytaniu tekstu (s.86-89) odpowiedz na pytanie: "Co powinien zrobić 
człowiek, aby wrócić do kochającego Ojca?"Następnie przepisz do zeszytu 
"Warunki dobrej spowiedzi świętej" - ze s.89 różowy tekst (1.Rachunek sumienia, 
2.Żal za grzechy, 3.Mocne postanowienie poprawy, 4.Szczera spowiedź, 
5.Zadośćuczynienie). Naucz się ich na pamięć. 
 
Klasa IIIa- Temat: "Czym jast Msza Swięta?" s.72 
Podczas czytania tekstu zwróćcie uwagę na to, jak ludzie oddawali cześć Bogu, na 
czym polegała ich ofiara. Zapis w zeszytach: 
"Msza Święta jest ofiarą doskonałą i miłą Bogu. W niej Jezus Chrystus ofiarowuje 
siebie Ojcu za nas, za nasze grzechy. Jezus jest barankiem, ołtarzem, kapłanem." 
Praca domowa- Na podstawie tekstu s.76-79 odpowiedz na pytanie: Dlaczego 
żegnamy się wodą święconą, gdy wchodzimy do kościoła?" 
 
Klasa IVa- Temat: "Eucharystia jest ucztą miłości"  
Przeczytaj teksty katechez ze s.84-89. Napisz w zeszycie treść PRZYKAZANIA 
MIŁOŚCI. Następnie odpowiedz na pytanie: "Dlaczego Pan Jezus umył nogi 
apostołom?" 
Dla chętnych: Ułóż krzyżówkę w taki sposób, by wszystkie hasła były związane z 
treścią hasła głównego: MIŁOWAĆ. 
 
Klasy Va i Vc- Temat: "Jezus wzorem posłuszeństwa i kKrólem" 
Po przeczytaniu tekstów katechez s.96-100 
- odpowiedz na pytanie: "Na czym polega prawdziwe posłuszeństwo?" 
- Przepisz i uzupełnij tekst: 
 "... dał początek Królestwu Bożemu na ziemi. Warunkiem udziału w tym 
Królestwie jest ...  ...  ... . Króluje w nim sam ... . Podstawowym prawem 
Królestwa Bożego jest ... ... . Wzywa ono ludzi do ... , ... , ... ." 



 
Klasy VIc i VId- Temat: "Kościół parafialny jest żywą wspólnotą jedności" 
Przeczytaj teksty katechez s.90-95. odpowiedz na pytania: 
-Czym jest wspólnota parafialna? 
-W jaki sposób możesz służyć innym we wspólnocie parafialnej? 
-Dla chętnych: Dowiedz się, jakie ruchy i stowarzyszenia działają w twoim kościele 
parafialnym? W którym z nich mógłbyś odnależć miejsce dla siebie? 
 
Klasa VIIa- Temat (1): "Sytuacja Izraela przed narodzeniem Chrystusa" 
Po przeczytaniu tekstu ze s.64-65: 
- Wymień i krótko opisz krainy Ziemi Świętej; 
-Napisz, jakie były zajęcia ludności? 
Temat (2): "Mesjasz przyszedł głosić Królestwo Boże" 
Przeczytaj tekst s.66-67 i napisz " Na czym polega zbawcze dzieło Chrystusa?" 
Dla chętnych- Ułóż krzyżówkę w taki sposób, by wszystkie hasła były związane z 
treścią hasła głównego: MESJASZ. 
 
Klasy VIIIb i VIIIc- Temat: "Rola Świętej Jadwigi w dziejach Polski i Litwy. 
Humanizm chrześcijański" 
Przeczytaj teksty katechez s.64-69 i wykonaj zadania (możesz wydrukować). 



 

 



 

Dla chętnych: Wymień 3 osoby (lub grupy osób), które w epoce renesansu wniosły 
znaczący wkład w życie Kościoła. Napisz, jakie działania podejmowały te osoby. 

 

 

 



 


