
 

Serdecznie zapraszam na Religię… 

 

KLASA 8 

20.05.2020 TEMAT: Ludzkie zło i Boże dobro /powtarzanie /. 
Proszę o przeczytanie artykułu z podręcznika, str. 70 pt. Jestem Józef, 
wasz brat. Następnie proszę o przepisanie do zeszytu z Masz 
wiadomość, pkt. 1, str. 71. 
 

22.05.2020 TEMAT: Wędrówka ku wolności /powtarzanie /. 
Wędrówka Izraelitów przez pustynię była czasem ich dojrzewania w 
wierze. Czy to prawda czy nie… Dlaczego to takie ważne? Uzasadnienie 
znajdziesz w artykule Wędrówka przez pustynię, podręcznik str.75. 
Proszę przepisać do zeszytu z Masz wiadomość, str. 75, punkt 2. 
 
 

KLASY ŁĄCZONE 6-7 
 

20.05.2020 TEMAT:  Drogowskazy /powtarzanie-1/ 
Przeczytaj artykuł Reguła-spoiwo, str.102 w podręczniku. Dowiedz się            
w jakim celu książę Karol, nakazał sprowadzić w 787r. regułę św. 
Benedykta z Monte Casino. Przepisz do zeszytu /dotyczy wszystkich             
w klasie/ z Masz wiadomość, punkt 4. 
 
 
22.05.2020 TEMAT:  Drogowskazy /powtarzanie-2/ 
Przemyśl ćwiczenie 3, str.103. Jakie zasady złamał /na obrazku/ 
sportowiec na bieżni i uczniowie w ławce szkolnej. Napisz je do zeszytu, 
a następnie przepisz /dotyczy wszystkich w klasie/ z Masz wiadomość, 
punkt 3 z podręcznika, str.103 
 
 

KLASY ŁĄCZONE 4-5 
 

20.05.2020 TEMAT:  Wierzę w grzechów odpuszczenie 

Z podręcznika str.110, przeczytaj fragment książki Janusza Korczaka i 
napisz do zeszytu, dlaczego Kajtek się zawstydził. 
 
22.05.2020 TEMAT:  Wierzę w grzechów odpuszczenie – c.d. 

Z podręcznika str.111, przeczytaj podany tam fragment Ewangelii 
według św. Jana i napisz w zeszycie, własnymi słowami, jednym 
zdaniem, dlaczego mamy wierzyć Panu Jezusowi.  



 
Klasa 3 

 

20.05.2020 TEMAT:  Msza Święta-ofiara Chrystusa. 
Dziś trzeba tylko przepisać do zeszytu poprawnie trzy ostatnie zdania ze 
str. 118 w podręczniku, z ramki pt. Wierzę, pamiętam i wypełniam. 
 
22.05.2020 TEMAT:  Zaproszeni na ucztę Bożą. 
Proszę, abyś ze zrozumieniem przeczytał w podręczniku str. 120 na 
temat ludzi, którzy zostali zaproszeni na ucztę. Przyszli czy nie przyszli? 
/nie trzeba pisać w zeszycie tej odpowiedzi/  
 
 

KLASY ŁĄCZONE 1-2 
 

20.05.2020 TEMAT:  Jezus Chrystus spotyka się z nami /cz.1/. 
Poproś Rodziców, aby pomogli ci przeczytać ze zrozumieniem                
z podręcznika str. 117 artykuł Przeczytajmy razem… A gdyby tak. 
 
22.05.2020 TEMAT:  Jezus Chrystus spotyka się z nami /cz.2/. 
Rzeczywiście Pan Jezus spotyka się z nami w siedmiu znakach. Proszę 
drodzy Rodzice, przeczytajcie swoim drogim dzieciom te znaki i to co 
jest napisane przy obrazkach na str.116-117. Możecie coś dodać od 
siebie. Niech dzieci już wiedzą na ile mogą, jak są one ważne. 
 
 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 
 

19.05.2020 TEMAT: Idziemy do Pana Jezusa z Jego Mamą. 
Proszę o najpierw przygotowanie się, a następnie o przeczytanie swemu 
Dziecku następującej czytanki kliknij tutaj –plik1.  
 
21.05.2020 TEMAT:  Idzie idziemy w procesji z Panem Jezusem. 
Proszę o przeczytanie swemu Dziecku następującej czytanki kliknij tutaj 
–plik1.  
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/13CQ08V0pN85fkQnfaGfdmQRbvZ3-jiG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oG3yM06roYsBvQePksuidxyd7H041SmJ/view?usp=sharing

