
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 V B. 

Drodzy uczniowie. Rozpoczynamy kolejną lekcję. 

Temat: W drodze do Emaus. 

Cele katechetyczne: 

– odkrywanie wartości słowa Bożego i Eucharystii w życiu chrześcijanina; 

– zachęcanie do czytania i uważnego słuchania słowa Bożego; 

– uświadomienie obecności Jezusa w naszym życiu. 

 

Na dzisiejszej katechezie powiemy sobie o wielkiej radości jaką doświadczyli uczniowie Jezusa po Jego 

Zmartwychwstaniu i po czym Go poznali. 

1. Na ostatnie katechezie słyszeliśmy słowa, jakie wypowiedział Jezus do Marty: Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.  

Pana Jezus mówił o życiu wiecznym a potem wskrzesił Łazarza.   

 

2. Wykonaj krzyżówkę ze strony 100 w ćwiczeniach i odgadnij ukryte słowo, klucz do dzisiejszej lekcji.

    

 Uwaga! W trzecim wierszu w ćwiczeniach jest  

jedna kratka za dużo. Ma być jak tu 

Drogi jak i cel wędrowania jest różny, że możemy 

na naszej drodze spotkać innych ludzi, poznawać 

wiele ciekawych prawd o otaczającym nas świecie. 
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3. DROGA, to klucz do dzisiejszej katechezy. Dlaczego?   

Obejrzyj film a następnie wykonaj zadanie 2 strona 100.  

https://www.youtube.com/watch?v=-jUgUI4_QnE 

 

4. Zapisz na stronie 101 poniższy schemat Drogi do Emaus. 

 

 

 
 

5. Zapamiętaj. Uczniowie poznali Jezusa po łamaniu chleba, któremu najpierw towarzyszyło Słowo Boże. 

Także dzisiaj możemy poznać Jezusa poprzez Słowo Boże i łamanie chleba. Dokonuje się to podczas 

każdej Mszy Świętej. 

 

 

6. Zadanie na ocenę! Na podstawie filmu lub podręcznika strona 163 odpowiedz na poniższe pytania  

z dzisiejszej lekcji i prześlij do oceny do 8 maja. 

 

Pytanie. Odpowiedź. 

– Jakie osoby występują w tekście?  

– Dokąd udają się uczniowie?  

– Dlaczego opuszczają Jerozolimę?  

– Jakie uczucie towarzyszy uczniom na początku drogi?  

– Kogo spotykają podczas drogi do Emaus?  

– Dlaczego nie rozpoznają Jezusa?  

– O czym rozmawiają z Jezusem w trakcie drogi?  

– Jakie uczucia towarzyszą uczniom podczas rozmowy  
z Jezusem? 

 

– Dlaczego uczniowie chcieli, aby Jezus pozostał z nimi?  

– Po czym poznali Jezusa?  

– Co uczynili uczniowie po rozpoznaniu Jezusa?  

 

 

  Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.                                                                                      

Katecheta. 

JEROZILIMA

Apostołowie Jezus

Spotkanie

Rozmowa - Słowo Jezusa

Przemiana uczniów

Rozpoznanie podczas 
Łamania chleba

Powrót i głoszenie dobrej 
nowiny

EMAUS

Ucieczka

Strach

Głoszenie dobrej
nowiny

Pewność siebie

https://www.youtube.com/watch?v=-jUgUI4_QnE

