
Zasady zdalnej pracy z uczniami w dniach od 27.04.2020 roku do 22.05.2020 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 VI A. 

Drodzy uczniowie.  

Realizujemy kolejny temat.   

Temat: Niedzielna Msza Święta – obowiązek czy łaska? 

Cele katechetyczne: 

– uświadomienie znaczenia niedzielnej Mszy Świętej; 

– kształtowanie postawy radości z uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 

 

W dzisiejszej katechezie powiemy sobie o znaczeniu Mszy Świętej w naszym życiu, zwłaszcza teraz, 

kiedy wielu z nas nie może w niej uczestniczyć w kościele. 

1. Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa i najstarszym świętem chrześcijańskim. Od 

pierwszych wieków chrześcijanie zbierali się w tym dniu na „łamaniu chleba”, czyli Eucharystię,  

i oddawali cześć Chrystusowi, co było wyrazem ich jedności i radości. Był to dla nich najcenniejszy 

skarb, którego nikt im nie mógł odebrać. 

Wykonaj zadanie 1 z zeszytu ćwiczeń strona 102 i wypisz inne określenia Mszy Świętej. 

 

2. Co to jest Eucharystia? Obejrzyj filmik, aby lepiej zrozumieć, czym Ona jest.  

https://www.youtube.com/watch?v=UWHPemMyVQ4 
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3. Wykorzystując wiedzę z filmiku oraz tekst z zadania 2 strona 102 wypisz wyrażenia, które dotyczą 

Eucharystii. 

 

4. Czym faktycznie dla nas jest Eucharystia. 

Odpowiedź na pytania z zadania 3 strona 103.   

Utrwal wiedzę w oparciu o tabelkę.  

Czym jest dla nas niedzielna Eucharystia? 

Obowiązek: Łaska: 

– wynikający z III przykazania 

Bożego i I przykazania 

kościelnego 

– świadectwem dawanym 

Chrystusowi i Kościołowi, 

– Jest źródłem życia chrześcijańskiego, uświęceniem świata, czcią 

oddawaną Bogu; 

– Jest źródłem mocy, jednoczy z Jezusem, budzi pragnienie życia 

wiecznego, napełnia błogosławieństwem; 

– Spotkaniem z Jezusem obecnym w słowie Bożym, pod postaciami 

chleba i wina, w osobie kapłana, w modlącym się ludzie; 

– Dziękczynieniem i uwielbieniem Boga za wszelkie dobra,  

za stworzenie, odkupienie i uświęcenie; 

– Ofiarowaniem naszego cierpienia, modlitwy i pracy na 

wynagrodzenie za grzechy, darem od Boga; 

– Jest pokarmem, który daje życie wieczne; 

– Komunią, która jednoczy nas z Jezusem i Kościołem, odnawia 

życie łaski, umacnia miłość, gładzi grzechy powszednie  

i zachowuje od grzechów śmiertelnych. 

5. Zapisz w ćwiczeniach na stronie 103 w zadaniu 4.  

Udział w niedzielnej Eucharystii jest obowiązkiem wynikającym z wierności przykazaniom,  

ale nade wszystko jest łaską. Dlatego ludzie wierzący w Chrystusa uczestniczą w niedzielnej 

Eucharystii łącząc się z Nim w Komunii Świętej. 

 

6. Na zakończenie wysłuchaj piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=m-gNyi8Laxc 

 

 

EUCHARYSTIA 

Otrzymujemy łaski 

Przyjęcie Chrystusa  

Uczta paschalna Więź miłości 

Znak jedności 

Ustanowiona na 

wieki 

Pamiątka Męki i Zmartwychwstania 

Ofiara Krzyża 

Zadatek przyszłej 

chwały 

https://www.youtube.com/watch?v=m-gNyi8Laxc


Propozycja do oceny Celującej. 

 

Na Celujący. Zachęcałam  uczniów do wykonania pracy plastycznej w ramach zad. nr 6 projektu "ABC 

krucjaty Miłości na co dzień" i zad. nr 7 - plakat z cytatami o prymasie. Prace przyjmuje drogą mailową 

Pani Ewa Jakóbek-Jezioro. Są to zadania z Konkursu o Patronie Szkoły organizowane przez 

Stowarzyszenie Szkół Prymasowskich. Każdy kto weźmie udział w konkursie otrzyma także ocenę 

Celującą z religii! Zachęcam. 

 

Tematy zadań poniżej. 

6. Konkurs plastyczny pt. „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”. / 
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun. 

7. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogrupowanych wg 

tematów: a) Ojczyzna, naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek. 

– uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem, 

–  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun. 

W razie pytań, proszę kontaktować się z Panią Ewą Jakóbek. ewajot2@gmail.com 

 

                 Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.                                                                                      

Katecheta. 
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