
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: 

religia.sp11@tlen.pl albo przez dziennik elektroniczny 

kl. 7b – 6 maja i 8 maja 

kl. 7a – 11 maja i 12 maja 

Tematy zapisujemy w zeszycie przedmiotowym. Kolejne katechezy realizujemy zgodnie z 

tygodniowym planem zajęć.  

SKAN, ZDJĘCIE LUB WYKONANE ZADANIA W WORDZIE PROSZĘ WYSYŁAĆ NA 

PODANY ADRES – BĘDĄ OCENIANE (PODOBNIE POPRZEDNIE KATECHEZY) 

 

Katecheza 41 

 

Temat: Poznajemy duchowe i kulturowe znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę.  

 

Odczytujemy tekst: „Wydarzenie, które odmieniło bieg historii Polski”. Następnie 

odpowiadamy na pytania: 

 Jakie wydarzeni odmieniło bieg historii Polski? 

 Co wiemy o Mieszku I? 

Obejrzyj obraz Jana Matejki (s. 111). Jakie wydarzenie przedstawia to dzieło? 

Przeczytaj teksty „Przemiany” oraz „Nowa Europa”, „Wierność korzeniom”. Na ich podstawie 

zapisz w kontur ryby (symbolu chrześcijan pierwszych wieków) jakie są konsekwencje 

przyjęcia chrztu przez Polskę dla naszej ojczyzny i dla Europy. Przerysuj schemat do zeszytu. 

 

         Konsekwencje chrztu dla Polski                                           Skutki chrztu dla Europy 

 

 

 

 

Chrzest przyjęty przez Mieszka I przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa w Polsce i Europie.  
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Katecheza 42 

 

Temat: Święty Stanisław – patron chrześcijańskiego ładu moralnego.  

 

Odczytujemy tekst: „Trudna droga” (podręcznik s. 114). W dwóch zdaniach charakteryzujemy 

sytuację jaka miała miejsce w Polsce po przyjęciu chrztu. Zapisujemy notatkę pod tematem: 

           Poznawanie Chrystusa i kroczenie Jego drogą nie było łatwe. Wiele osób zapominało o 

zasadach wynikających z Ewangelii. Było jednak wielu takich, którzy mężnie stali na straży 

najwyższych wartości, gotowi nawet oddać życie za wiarę.  

           Jedną z osób broniących zasad Ewangelii był św. Stanisław, biskup ze Szczepanowa.  

 

Zapoznajemy się z biografią świętego, czytając teksty: „Religijna atmosfera domu”, „Troska o 

potrzebujących”, „Spór z królem”, „Patron jedności narodowej”.  

Zastanówmy się skąd św. Stanisław czerpał siłę do tak radykalnej postawy? 

W odpowiedzi na to pytanie pomogą nam tekst biblijny z Listu do Rzymian zatytułowany „Nic 

nas nie odłączy od miłości Chrystusa”.   

Pomimo pojawiających się trudności, nieszczęść, nieporozumienia, Chrystus jest zawsze przy 

nas ze swoją łaską.  

W karcie pracy wykonujemy zadanie 10 i 11 (str. 48).  

ZDJĘCIA WYKONANYCH POLECEŃ ZARÓWNO W ZSZYCIE JAK I W KARCIE 

PRACY WYSYŁAMY NA ADRES religia.sp11@tlen.pl 
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