Elżbieta Rakowska
Zadania z religii
26.03.2020r.
klasa 6c
Temat: Rozwój Kościoła w średniowiecznej Polsce.
Temat znajduje się w podręczniku na stronie 106- 109.
1.Na podstawie tekstu „ Znaczenie Kościoła dla rozwoju duchowego Polaków”
(podręcznik str.107) odpowiedz na pytania:
- W jaki sposób Kościół przyczynił się do rozwoju duchowego chrześcijan?
- Jakie były przejawy religijności chrześcijan w średniowiecznej Polsce?
2. Wymień znane ci zabytki kultury i sztuki średniowiecznej w Polsce ( podręcznik str. 108)
 Proszę uważnie czytać i robić zadania.
Wszystkie zadania w starszych klasach mają być robione w zeszytach do religii.
Osoby, które nie przysłały do sprawdzenia zadań zamieszczonych
przed 25 marca,mają obowiązek to zrobić do piątku 27 marca ( prace są oceniane)
Przypominam:
klasa 6c – notatka o świętym Wojciechu, wyjaśnienie pojęć: męczennik za wiarę,
relikwia, prekursor, integracja, chrystianizacja, odpowiedź na pytania:
- Jakie znaczenie dla Polski miało przyjęcie chrztu przez Mieszka I?
- Dlaczego mówi się, że Polska ma chrześcijańskie korzenie?
Dodatkowo ( dla chętnych na 6 ) można wykonać prezentację w dowolnym
programie dotyczącą wyżej podanych tematów.
Proszę nie wysyłać na mojego e-maila zadań, które macie wykonać dzisiaj.
klasa 3a i 3b
Temat: Przepraszamy Boga- akt pokuty.
Powtórz „ Spowiedź powszechną” ( podręcznik str.42)
Wykonaj ćwiczenia z kart pracy ( str. 42)
klasa 5b
Temat: Godność ludzkiego życia.
Temat znajduje się w podręczniku na stronie 90-91.
1.O życiu i działalności Jezusa Chrystusa dowiadujemy się ze źródeł chrześcijańskich
i niechrześcijańskich. Odczytaj poniższe zestawienie, a następnie zakreśl imiona
autorów źródeł chrześcijańskich.
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2. Napisz,czego dowiadujemy się o Jezusie z Nazaretu z Ewangelii ( podręcznik „(…)który począł z

Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny” str.90-91)
 Proszę uważnie czytać i robić zadania.
Wszystkie zadania w starszych klasach mają być robione w zeszytach do religii.
Osoby, które nie przysłały do sprawdzenia zadań zamieszczonych
przed 25 marca,mają obowiązek to zrobić do piątku 27 marca ( prace są oceniane)
Przypominam:
klasa 5b – zrobić krzyżówkę do hasła” Stacje drogi krzyżowej".
Dodatkowo ( dla chętnych na 6 ) można wykonać prezentację w dowolnym
programie przedstawiającą stacje drogi krzyżowej albo Triduum Paschalne.
Proszę nie wysyłać na mojego e-maila zadań, które macie wykonać dzisiaj.

