Agnieszka Lewandowska
Zadania do wykonania z religii
klas 2a
Proszę, aby uczniowie klasy 2a w kartach pracy wykonali ćwiczenia od str ( 34 -36)
Uczniowie, którzy zostawili karty pracy w szkole, na kartce z bloku (A4) malują
wybraną stacje drogi krzyżowej.
W drugim semestrze uczniowie klasy 2a mają zaliczyć: ,,Siedem sakramentów świętych''
i ,,Spowiedż powszechna''.Jeżeli uczniowie już zaliczyli mogą
uczyć się ,, Anioł Pański ''( podręcznik str 53 ) . Proszę, aby dzieci uczyły się tych modlitw.
klasa 2b
Proszę, aby uczniowie klas 2b w kartach pracy wykonali ćwiczenia od str (31 -33)
Uczniowie, którzy zostawili karty pracy w szkole, na kartce z bloku (A4) malują
wybraną stacje drogi krzyżowej
W drugim semestrze uczniowie klasy 2b mają zaliczyć ,,Siedem sakramentów świętych''
i ,,Spowiedż powszechna''. Jeżeli uczniowie już zaliczyli, mogą
uczyć się ,,Anioł Pański ''(podręcznik str 53) Proszę, aby dzieci uczyły się tych modlitw.
KLASY II – MATERIAŁY
Poniżej znajdziecie skany stron z podręcznika, na wypadek gdyby wasze książki
zostały w szafce:

klasa 3c
Proszę, aby uczniowie kl 3c nauczyli się z tabelki odpowiedzi na cztery pytania oraz
pieśni ,,Com przyrzekł Bogu '' i ,,Chwalę Ciebie Panie '' Jeżeli ktos ma już te pieśni zaliczone,
uczy się dwóch innych .W kartach pracy proszę wykonać ćwiczenia ze str. (38 -39)
Uczniowie, którzy zostawili karty pracy w szkole, na kartce z bloku (A4) malują dowolnie
wybraną historię z Pisma Świętego (np. Stworzenie świata, Adam i Ewa w raju, zwiastowanie
Maryi, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie albo
każda inna przypowieść, cud w Kanie Glilejskiej albo każdy inny cud dokonany przez Pana
Jezusa ).Proszę aby uczniowie, którzy mają wiersze i modlitwę wiernych , prośbę o komunię
powtarzali te teksty.
klasa 4a
Proszę, aby uczniowie przeczytali tematy:
1. ,, Świętość Boga '' (str 72 - 73 )
i na podstawie przeczytanego tekstu odpowiedzieli na pytanie:
Na czym polega świętość Boga?
Proszę wyjasnić pojęcie: świętość ludzka.
2.. "Wiara bohaterów bibilijnych" – (str 74-75).
Na podstawie przeczytanego tekstu zrobić w zeszycie notatkę o Izajaszu i Jeremiaszu. Proszę
wyjaśnić pojęcia: misja, męczeństwo za wiarę ,Nowe Przymierze''.Uczniowie, którzy zostawili
podręczniki w szkole na pytania odpowiadają krzystając z odpowiednich stron w Internecie.
Dodatkowo ( dla chętnych na 6 ) można wykonać album o życiu Izajasza i Jeremiasza.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie wiedzy z Ewangelii według świętego Łukasza
czytają tę Ewangelię.
Poniżej znajdziecie skany stron z podręcznika, na wypadek gdyby wasze książki
zostały w szafce:

klasa 6a 6b 6d
Proszę, aby uczniowie przeczytali tematy:
1. ,,Moja parafia (str 90 - 91)
i na podstawie przeczytanego tekstu odpowiedzieć na pytania:
-Pod jakim wezwaniem jest mój kościół parafialny?
-Kiedy obchodzone jest patronalne święto mojej parafii ?
-Jak nazywają się księża z naszej parafii?
Napisz notatkę w zeszycie o Biskupie, który kieruje Twoją diecezją.
2. "Odnaleźć własne miejsce we wspólnocie Kościoła'' (str 92-95 )
.i na podstawie przeczytanego tekstu odpowiedzieć na pytania::
W jaki sposób możes służyć innym we wspólnocie Kościoła?
Jakie znasz ruchy i grupy religijne działające we współczesnym Koścciele?
Uczniowie, którzy zostawili podręczniki w szkole na pytania odpowiadają korzystając
z odpowiednich stron w Internecie.
Dodatkowo ( dla chętnych na 6 ) można wykonać prezentację w dowolnym programie dotyczącą
wyżej podanych tematów.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie wiedzy z Ewangelii według świętego Łukasza
czytają tę Ewangelię.
.
Poniżej znajdziecie skany stron z podręcznika, na wypadek gdyby wasze książki
zostały w szafce:

klasa 7a
Proszę przeczytać tematy:

1,, Prawo Królestwa Bożego" ( str 74 - 75) ). Na podstawie przeczytanych tekstów uczniowie w
zeszytach wypisują ,,Osiem błogosławieństw'' oraz objasniają znaczenie każdego z nich. Proszę
odpowiedzieć na pytanie : W jaki sposób w swojej codzienności możesz realizować
Chrystusowe błogosławieństwa?
2 ,, Jezus Syn Boży '' ( str 76-77)
Na podstawie przeczytanych tekstów uczniowie w zeszytach odpowiadają
na pytania:
-Co oznacza Jezus i języku hebrajskim?
-Od jakiego wydarzenia zaczął swoją publiczną działalność?
-Podaj przykłady uzdrowień Jezusa .
Uczniowie, którzy zostawili podręczniki w szkole na pytania odpowiadają krzystając
z odpowiednich stron w Internecie.
Dodatkowo ( dla chętnych na 6 ) można wykonać prezentację w dowolnym programie dotyczącą
wyżej podanych tematów.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie wiedzy z Ewangelii według świętego Łukasza
czytają tę Ewangelię
Poniżej (pod kl 7c)znajdziecie skany stron z podręcznika, na wypadek gdyby wasze
książki zostały w szafce:
klasa 7c
Proszę przeczytać tematy: " Niewola babilońska" ( str 56 - 57) i ,, Dzielni Machabeusze '' ( str.
58 -59 ). Na podstawie przeczytanych tekstów uczniowie w zeszytach odpowiadają na pytania:
1. Jak się nazywł najbardziej uciążliwy okres w historii Izraela?
2. Kto zniszczył świątynię w Jerozolimie?
3. Gdzie przeniosło się centrum życia żydowskiego w wyniku niewoli babilońskiej?
4. Kto wyzwolił Żydów z niewoli?
5.Pod czyim panowaniem był naród izraelski w pierwszej połowie II wieku przed Chrystusem?
6.Co dla narodu izraelskiego zrobił Juda Machabeusz?
Napisz w zeszycie na czym polegała postawa walecznych siedmiu braci Mchabeuszów i ich
matki .
5. Uczniowie, którzy zostawili podręczniki w szkole na pytania odpowiadają krzystając z
odpowiednich stron w Internecie.
Dodatkowo ( dla chętnych na 6 ) można wykonać prezentację w dowolnym programie dotyczącą
wyżej podanych tematów
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie wiedzy z Ewangelii według świętego Łukasza
czytają tę Ewangelię.
Poniżej znajdziecie skany stron z podręcznika, na wypadek gdyby wasze książki
zostały w szafce:

klasa 8c
Proszę przeczytać temat: Święta królowa Jadwiga ( str 64 – 65).
Na podstawie przeczytanego tekstu wykonać w zeszycie notatkę o świętej Jadwidze
oraz odpowiedzieć na pytania:
- Co w postawie świętej Jadwigi ma wymiar ponadczasowy?
- W jaki sposób możemy stawać się apostołami prawdy i dobra?
- Co to jest kanonizacja?
Uczniowie, którzy zostawili podręczniki w szkole na pytania odpowiadają krzystając
z odpowiednich stron w Internecie.
Dodatkowo ( dla chętnych) można przygotować prezentację o świętej Jadwidze.
* Proszę nie pomylić świętej Jadwigi Królowej z patronką naszego kościoła świętą Jadwigą
Śląską.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie wiedzy z Ewangelii według świętego Łukasza
czytają tę Ewangelię.
Poniżej znajdziecie skany stron z podręcznika, na wypadek gdyby wasze książki
zostały w szafce:

