RELIGIA
KLASY 6c i 6d

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: religia.sp11@tlen.pl
Lekcje religii realizujemy zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
Tematy katechez zapisujemy w zeszycie.
Katecheza 32
27 marca
Temat: Chrzest Polski przełomowym momentem w dziejach narodu.
Proszę zapoznać się z tekstami znajdującymi się w podręczniku na stronach 100-101.
Na podstawie tych tekstów, pod tematem lekcji proszę zapisać odpowiedź na pytanie: Jakie
konsekwencje dla Polski i Europy wynikały z przyjęcia chrztu przez Mieszka I? Wymieniamy
co najmniej dziesięć konsekwencji.
Katecheza
6c – 30 marca
6d – 31 marca

Temat: Chrześcijańskie korzenie Polski.
Na podstawie zdobytej wiedzy proszę uzupełnić zadania w karcie pracy (s. 67-68). Zadanie nr
1 polega na uzupełnieniu cytatu z Ewangelii wg św. Marka używając konkretnego kodu. W
zadaniu drugim musimy udzielić odpowiedzi na dwa pytania. Odpowiedzi proszę udzielać
krótko na podstawie rozdziału: „Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa”.

Katecheza 33
3 kwietnia
Temat: Święty Wojciech prekursorem integracji europejskiej.

Praca do wykonania: Bardzo proszę zapoznać się z tekstami w podręczniku s. 102-105. Teksty
przybliżą wam postać św. Wojciecha.
Waszym zadaniem jest na ich podstawie oraz ewentualnie na podstawie źródeł dodatkowych
(hagiograficznych – biografie świętych zamieszczone np. w internecie) opracować krótki
życiorys tego świętego z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń w jego życiu.
Przygotowane prace możecie mi wysyłać na adres umieszczony na str. 1 albo zapisać w
zeszycie przedmiotowym – sprawdzę przy najbliższej okazji.

Katecheza
6c – 6 kwietnia
6d – 7 kwietnia

Temat: Święty Wojciech – patron budujących nowoczesną Europę.
Na podstawie wiadomości z podręcznika proszę uzupełnić ćwiczenia (s. 69-71).
Zadanie pierwsze polega na uzupełnieniu w tabeli dat i wydarzeń związanych z życiem
świętego. Nie wszystkie daty zostały uwzględnione w podręczniku, zatem nie wszystkie trzeba
uzupełniać.
Zadanie nr 2. W kontury kontynentu mamy wpisać odpowiedź na pytanie: dlaczego św.
Wojciecha nazywamy duchowym prekursorem integracji europejskiej? Odpowiedź znajdziecie
w podręczniku na str. 104. Na str. 103, na marginesie zostały objaśnione terminy, które mogą
sprawiać wam trudność w zrozumieniu tekstu i pytania.

Katecheza 34
10 kwietnia

Temat: Rozwój Kościoła w średniowiecznej Polsce.
W karcie pracy znajdują się dwa ćwiczenia które proszę wykonać.
W zadaniu nr. 1 uzupełniamy tabelę na podstawie tekstu: „Znaczenie Kościoła dla rozwoju
duchowego Polaków” s. 107.
W jaki sposób Kościół przyczynił się do
rozwoju duchowego chrześcijan?
Np. powstawały wspólnoty zakonne,
nastąpił wzrost liczby duchowieństwa,
prowadzono działalność duszpasterską

Jakie były przejawy religijności
chrześcijan w średniowiecznej Polsce?
wierni spotykali się na niedzielnej mszy,
mieli swoje parafie, w których gromadzili
się na wspólne modlitwy,
ludzie rozwijali swoją duchowość dzięki
pomocy zakonników,

Itd.

Z zadaniem nr 2 poradzicie sobie. Należy na stronach 106-109 odszukać wymienione
(najczęściej na marginesach) zabytki kultury i sztuki średniowiecznej.
W razie potrzeby proszę się kontaktować mailowo.
Życzę powodzenia.

