
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 VIII A. 

Drodzy uczniowie.  

Realizujemy kolejny temat.   

Temat: Sakramenty – działanie Boga w Kościele 

Cele katechetyczne: 

- wyjaśnienie, w jaki sposób Chrystus działa w sakramentach; 

- wychowanie do współpracy z Bożą łaską udzielaną w sakramentach świętych; 

W dzisiejszej katechezie wyjaśnimy sobie czym są sakramenty święte i jakie łaski 

otrzymujemy w nich od Boga. 

 

1. Przez kilka lat, każdy z nas korzysta z sakramentów świętych a do innych się jeszcze przygotowujemy.  

Kiedy postawimy sobie jednak pytanie: Co to są sakramenty? Nie zawsze potrafimy odpowiedzieć. 

Obejrzyj film i dowiedz się czym są sakramenty. https://www.youtube.com/watch?v=grFfivdbozI 

 

2. Sakramenty święte to widzialne znaki, ustanowione przez Chrystusa i celebrowane w Kościele.  

Są źródłem Bożej łaski i środkiem zbawienia danym nam przez Boga.  

 

3. Jest siedem sakramentów. Obejrzyj prezentację https://www.youtube.com/watch?v=j0vhEOO7Z7E 

a następnie w oparciu o jej treść wypisz poszczególne sakramenty oraz wyjaśnij ich znaczenie w tabelce.  

Sakrament. Sposób udzielania sakramentu. Skutki działania sakramentu. 
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4. Sakramenty święte dzielimy na wtajemniczenia, uzdrowienia i służby bliźniemu.  

Przyporządkuj sakramenty święte do odpowiednich grup. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zbawienie jest łaską, darem który otrzymujemy od Boga dzięki sakramentom. Aby te dary przyniosły 

owoce konieczna jest nasza współpraca z Panem Bogiem. Nasza wiara i nasze uczynki pokazują czy 

przyjmujemy ten dar. Obejrzyj filmik który pokazuje, jak wiara połączona z uczynkami jest bardzo ważna. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6eJBpmwT6g 

 

6. Aby utrwalić wiedze zapoznaj się z wypowiedzią św. Jana Pawła II do młodzieży w Turynie – 2 

października 1988. 

„Sakramenty pozwalają nam żyć Ewangelią, czyli przenoszą w nasze życie i niejako wprowadzają w 

naszą egzystencję postać, życie, tajemnicę, słowa i fakty z życia Jezusa. Jezus przybliża się, wkracza do 

naszej egzystencji poprzez konkretne i widzialne sakramentalne znaki. Za pośrednictwem tych znaków 

Jezus wzywa nas, pozwala nam uczestniczyć w swojej misji i w tajemnicach swojego życia”. 

(Grzegorz Polak, Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. XXVII, Wydawca Edipresse Polska S.A., Warszawa, s. 

41) 

 

7. W zeszycie pod tabelką zapisz: 

Sakramenty święte to widzialne znaki, ustanowione przez Chrystusa i celebrowane w Kościele.  

Są także widzialnymi znakami, przez które Pan Bóg udziela człowiekowi swojej łaski.  

Szafarz to osoba udzielająca sakramentu. 

PS. Uczniowie, numer z dziennika: 2, 8, 16 i 20 proszeni są o dostarczenie zadań. Do tej pory nie otrzymałem 

żadnego zadania! 

Zadanie do oceny celującej na koniec roku szkolnego – dotyczy uczniów, którzy mają oceny bardzo 

dobre, ale innych także zachęcam! /prezentacja lub wiersz/list./ 

1.  „Dziękuję Ci, Prymasie”  – napisz list otwarty lub wiersz uczniowski do Prymasa Wyszyńskiego. 
Listy, wiersze w Wordzie do 15 maja. 

 

2. Wykonaj prezentację multimedialną pod hasłem: „Człowiek niezwykłej miary”. Ma dotyczyć 

postaci Prymasa Wyszyńskiego. 

(Maksymalnie 3 minuty i ukazywać Prymasa jako niezwykłego człowieka, nie może być skopiowana 

z Internetu!!!. Wszystkie materiały wykorzystane w prezentacji muszą zawierać informacje  skąd 

zostały zaczerpnięte lub przynajmniej login. Termin do 15 maja. Najlepsza praca zostanie wysłana 

do konkursu o Prymasie Wyszyńskim) 

 

  Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.                                                                                      

Katecheta. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6eJBpmwT6g

