
Data: 25.03.2020

Lekcja: Religia

Klasa VI oraz VII

Klasa VI,  temat 36. Udział w uczcie Jezusa. cel Ukazanie znaczenia Wielkiego Czwartku.

Przeczytajcie temat , napiszcie w zeszycie w punktach co dzieje sie podczas Mszy Swietej Wieczerzy 
Panskiej.

Klasa VII. Temat 38 Korona i Krzyż czyli spór o Świętego Stanisława : Przeczytajcie temat, zapoznajcie 
sie z postacią Stanisława ze Szczepanowa. Napiszcie notatke .Dziś w dniu Zwiastowania Pańskiego 
pomódlcie się o godz. 12.00 razem z papieżem Franciszkiem i całym światem modlitwą ,,Ojcze Nasz".

Data: 31.03.2020

Lekcja: Religia

Klasa VII

Tematem dzisiejszej lekcji jest temat 39 pt. Królewskie insygnia z drewna i skóry. Cel: Poznanie 
historii chrześcijaństwa w Polsce za Jagiellonów. Zapoznajcie się z postacią św. Jadwigii Królowej, 
jakie są jej zasługi dla chrześcijaństwa . Zróbcie notatkę.

Data: 31.03.2020

Lekcja: Religia

Klasa VI

Tematem dzisiejszej lekcji jest  Ofiara Krzyża, nr 37 , cel: Ukazanie tajemnicy wydarzeń Wielkiego 
Piątku. Przeczytajcie temat , napiszcie w zeszycie jako pracę domową kolejne stacje drogi krzyżowej / 
zachęcam także do odprawienia drogi krzyżowej prywatnie w domu. Zeszyty będę sprawdzać po 
powrocie do szkoły.

Klasa VI

Tematem dzisiejszej lekcji jest temat 39 pt. Królewskie insygnia z drewna i skóry. Cel:Poznanie historii
chrześcijaństwa w Polsce za Jagiellonów. Zapoznajcie się z postacią św. Jadwigii Królowej, jakie są jej 
zasługi dla chrześcijaństwa . Zróbcie notatkę.



Data: 01.04.2020

Lekcja: Religia

Klasa VI oraz VII

Klasa VI. Przeczytajcie temat  38  Tajemnica cierpienia i śmierci na str. 104. Spróbujcie wyjaśnić 
związek pomiędzy cierpieniem  i śmiercią Pana Jezusa i cierpieniem oraz umieraniem ludzi, napiszcie 
w zeszycie co to jest wiatyk i kiedy jest udzielany.

Klasa VII. Przeczytajcie temat 40 pt. Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej na 
str. 130. cel: Poznanie prawdy, że Polska była i jest krajem tolerancji religijnej. Jakie były wyznania 
religijne w ówczesnej Polsce,  , jak zostało podzielone chrześcijaństwo po schizmie wschodniej. 
Zróbcie notatkę.

Data: 07.04.2020

Lekcja: Religia

Klasa VI oraz VII

Klasa VI: Temat 39 ,,Tryumf Krzyża. Cel: Ukazanie Zmartwychwstania Jezusa jako wydarzenia 
nadającego nowy sens życia. Przeczytać temat, wymienić najważniejsze części liturgii Wigilii 
Paschalnej w zeszycie , narysować Świecę Paschalną z aktualną datą i wyjaśnić co oznaczają litery A i 
Q oraz  grona na świecy.Zrobić zdjęcie i przesłać na mój adres e-imeil lucyna321@gmail.com /na 
stopnie/.

Klasa VII: Temat 41, Unia brzeska, Cel: Poznanie przyczyn i skutków unii brzeskiej. Przeczytać temat  
na str. 133 w podręczniku . Znać przyczyny i skutki zawarcia unii w Brześciu w 1516 r. umieć wymienić
znanych świętych Cerkwii unickiej, podać główne fakty z życia św. Andrzeja Boboli oraz modlić się do 
św.A.Boboli gdyż ten patron Polski uchronił Janów Podlaski gdy wszyscy się do niego zwracali od 
zagłady. Zrobić z tego notatkę do zeszytu.



Data: 08.04.2020

Lekcja: Religia

Klasa VI oraz VII

Klasa VI. Temat 40 - Świętowanie Zmartwychwstania Jezusa. Cel: Ukazanie religijnego znaczenia 
zwyczajów wielkanocnych.Przeczytajcie temat na str.108 i 109. Wyjaśnijcie w zeszycie dlaczego 
chrześcijanie święcą pokarmy na stół wielkanocny oraz wyjaśnijcie znaczenie symboliki pokarmów 
które przeznaczaja do święcenia. Narysujcie piękny  koszyczek z pokarmami do święcenia. Przesłać na
mój e-meil lucyna321@gmail.com

Klasa VII , Temat 42 Kościół polski w okresie niewoli narodowej. Cel: Kształtowanie postawy szacunku
wobec Ojczyzny i tych którzy poświęcili życie walcząc w jej obronie. Zapoznajcie się z tematem, 
poznajcie nazwiska księży zaangażowanych w walki narodowo-wyzwoleńcze  oraz nazwiska 
bohaterów, którzy uratowali Polskę i jej wiarę.Napiszcie notatke z lekcji . Narysujcie  piękny  
koszyczek ze święconką w zeszycie.Zdjęcie przesłać na mój e-meil do sprawdzenia.


