
Religia klasy I-VIII (do 21.05)                        Aldona Nejman 

 

Klasa Ia - Temat: Kochamy bliskich 

Proszę przeczytać dziecku tekst. Dziecko omawia obrazki i odpowiada na pytanie - 

Jak okazujemy miłość innym ludziom? 

Rysunek: "Jak mogę okazywać miłość bliskim?" 

 Klasa IIa - Temat: Co dokonuje się podczas Mszy Świętej? 

Przeczytaj tekst s.102-103. Zwróć uwagę na to, co powinieneś robić podczas Mszy 

Świętej. Przepisz modlitwę z ramki ("Oto wielka...") i jeżeli jeszcze jej nie umiesz, 

naucz się na pamięć. 

 

Klasa IIIa - Temat: Liturgia słowa 

Przeczytaj tekst s.90-95. Przeisz: 

"Części liturgii słowa: 

- pierwsze czytanie- Stary Testament, 

- psalm, 

- drugie czytanie- Nowy Testament, np. List Apostolski (tylko w niedzielę i święta), 

- śpiew przed Ewangelią - Alleluja lub Chwała..., 

- Ewangelia, 

- homilia (kazanie), 

- wyznanie wiary, 

- modlitwa powszechna." 

Jeżeli jeszcze nie umiesz modlitwy "Wierzę w Boga", naucz się na pamięć. 

 

Klasa IVa - Temat: Uczynki miłosierdzia. Dajemy świadectwo. 

 Przeczytaj tekst s.104-107.  

-Przepisz "Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy".  

- Wybierz po jednym uczynku miłosierdzia względem ciała i duszy i wykonaj 

ilustrację. 

- Po czym rozpoznać chrześcijanina? Podaj przykłady zachowań, postaw. 

 

Klasa Va i Vc - Temat: Ewangeliczne błogosławieństwa 

Przeczytaj tekst s.118-121. Napisz: 



"Błogosławieństwa Pana Jezusa możemy nazwać duchowymi drogowskazami. 

Pokazują one kierunek, w którym należy podążać, aby szczęśliwie dojść do celu 

naszego życia, do domu Boga." 

Napisz jak możesz realizować każde błogosławieństwo w swoim życiu. 

 

Klasa VIc i VId - Temat: Wkład kultury chrześcijańskiej w rozwój Europy 

Przeczytaj tekst s.110-111. 

Napisz: 

- Jakie znasz świadectwa kultury chrześcijańskiej w Europie, w Polsce, w miejscu 

zamieszkania i najbliższej okolicy. 

- W jaki sposób sztuka ubogaca liturgie i pomaga wiernym w jej przeżywaniu? 

 

Klasa VIIa - Temat: Wiara bez uczynków jest martwa 

Przeczytaj tekst s.78-79 i napisz: 

- Czym jest wiara? 

- Do czego zobowiązuje wiara? 

- Co czynić, by umocnić swoją wiarę? 

- Do czego wzywa Chrystus wierzących? 

 

Klasa VIIIb i VIIIc - Temat: Chrześcijanskie świętowanie 

Przeczytaj tekst s.80-83 i napisz: 

- W jaki sposób katolik powinien przeżywać niedziele i święta? 

- Co może odwieść człowieka od udziału we Mszy Świętej? Podaj przykłady. 


