
Zasady zdalnej pracy z uczniami w dniach od 15.04.2020 roku do 24.04.2020 roku. 

 

Religia. 

 

1. Zadania wraz z poleceniami, krótkim wyjaśnieniem oraz treścią do zapisania, będą wysyłane dzień przed 

lekcją religii zgodnie z planem lekcji.  

2. Odpowiedzi indywidualne i zadania należy przesłać przez pocztę elektroniczną do katechety na maila: 

lapazbig@vp.pl   

3. Zadania z poniedziałku, wtorku i środy należy rozwiązać najpóźniej do piątku do godziny 16.00.  

4. Zadania z czwartku i piątku należy rozwiązać najpóźniej do wtorku następnego tygodnia do godziny 16.00. 

5. Ocena zadania będzie odsyłana do ucznia na podany przez niego adres poczty najpóźniej do poniedziałku. 

6. W zadaniach liczy się: poprawność wykonania ćwiczenia, staranność oraz czas wysłania odpowiedzi.  

7. Za wszystkie obowiązkowe zadania uczeń otrzyma ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.  

8. Otrzymane oceny z pracy zdalnej zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego. 

 

Religia - KLASA V B. 

Drodzy uczniowie.  

Realizujemy kolejny temat.   

Temat: Poranek zmartwychwstania. 

Cele katechetyczne: 
– zapoznanie z ewangelicznymi świadectwami Zmartwychwstania Jezusa; 

– kształtowanie postawy radosnego przeżywania świąt wielkanocnych; 

– umocnienie wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

 

W dzisiejszej katechezie postaramy się poznać świadków Zmartwychwstania Jezusa potwierdzających 

prawdziwość tego największego z cudów. 

1. Świadek to bardzo ważna osoba. Jego świadectwo ma szczególne znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy jest 

świadkiem ważnego wydarzenia. Wykonaj zadanie 1 strona 96 z zeszytu ćwiczeń i rozszyfruj polecenie 

Chrystusa. https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=378 

 

2. Chrystus wzywa nas do bycia świadkami Jego Zmartwychwstania. Wykonaj zadanie 2 strona 96. Na 

podstawie Pisma Świętego uzupełnij tabelę na ocenę. Możesz skorzystać z Biblii online. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=378 

Zadanie prześlij do oceny! /może być zdjęcie z ćwiczeń/. 

 

PYTANIA Mt 28,1-10 Mk 16,1-8 Łk 24,1-12 J 20,1-18 

Kiedy świadkowie 

przybyli do grobu? 

    

Kto przybył do 

grobu? 

    

Jak wyglądał pusty     
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grób? 

Kogo świadkowie 

spotkali przy 

grobie? 

    

Czego dowiedziały 

się przybyłe osoby? 

    

Jaką misję 

otrzymali 

świadkowie? 

    

 

3. Wysłucha j piosenki: Chcę wywyższać Imię Twe. https://www.youtube.com/watch?v=2UJyuw7HUks 

 

4. Zapisz notatkę na stronie 97. 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem historycznym.  

Potwierdzają je liczne argumenty, np.: pusty grób, wielokrotne ukazywanie się 

Zmartwychwstałego, świadectwo życia i męczeńskiej śmierci apostołów.  

 

                 Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.                                                                                      

Katecheta. 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci „Pocztówka do Nieba” 

Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do kreatywnego udziału w obchodach 100. rocznicy urodzin św. Jana 

Pawła II, a także pragnąc urozmaicić okres kwarantanny domowej, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała 

Karola Wojtyły w Krakowie ogłasza Konkurs plastyczny na najciekawszą „Pocztówkę do Nieba” 

adresowaną do św. Jana Pawła II. 

 

 

„POCZTÓWKA DO NIEBA” 

https://www.youtube.com/watch?v=2UJyuw7HUks


To inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: 

1. Dzieci w wieku 4-6 lat 

2. Dzieci w wieku 7-10 lat 

3. Dzieci w wieku 11-15 lat 

JAK TO DZIAŁA? 

1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Organizatora: 

https://archimuzeum.pl/ogloszenia/ 

2. Stwórz własną pocztówkę adresowaną do św. Jana Pawła II – technika dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, 

farby plakatowe, wycinanki itp.). 

3. Z pomocą rodziców lub opiekunów wypełnij Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 

https://archimuzeum.pl/ogloszenia/ 

4. Zrób zdjęcie lub zeskanuj swój projekt pocztówki. 

5. Zdjęcie lub skan wraz z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowym prześlij drogą mailową na adres: 

kontakt@archimuzeum.pl 

TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC KONKURSOWYCH UPŁYWA 17.05.2020 O GODZ. 17:00. 

O wynikach Konkursu powiadomimy Cię drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej 20.05.2020 r. 

Wszystkie nadesłane prace Konkursowe zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz  

w mediach społecznościowych. 

Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. 

Dodatkowe informacje dostępne również na stronie internetowej Organizatora: www.archimuzeum.pl oraz 

Facebooku. 

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 

Więcej informacji oraz regulamin znajdziecie na poniższej stronie. 
https://diecezja.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pocztowka-do-nieba/ 

Lub druga propozycja! 

Nagraj z nami litanię! Stwórzmy razem prezent na 100. urodziny 

Karola Wojtyły 
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Chcesz włączyć się w obchody 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka i stworzyć dla niego wirtualny 

pomnik? Dołącz do naszej akcji i wspólnie nagrajmy litanię do św. Jana Pawła II! 

 

Pandemia koronawirusa uniemożliwia planowane od dawna świętowanie 100. urodzin Karola Wojtyły, mimo to 

chcemy być razem i wspólnie stworzyć wirtualny żywy pomnik, który upamiętni św. Jana Pawła II Wielkiego. 

– Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie – mówił, odchodząc do Domu Ojca. Wielokrotnie to właśnie 

osoba Papieża Polaka jednoczyła nas w trudnych momentach. W tym szczególnym roku, który został 

naznaczony pandemią i koniecznością izolacji, bądźmy razem, tworząc wirtualną wspólnotę modlitwy, dziękując 

za dar Karola Wojtyły i prosząc o oddalenie zagrożenia, jakim jest koronawirus. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję. Swoje zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: 

100leciejp2@diecezja.pl. W odpowiedzi każdy otrzyma wezwanie oraz wskazówki dotyczące nagrania.  

Z przesłanych materiałów stworzona zostanie litania do św. Jana Pawła II, której premiera odbędzie się w dniu 

100. urodzin Karola Wojtyły, 18 maja w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej. 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej. 
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