
  Prace należy zrobić  do dnia 30.04.20r. Kontrola wykonania po powrocie do szkoły.  

Witam ta lekcja jest opracowana na dwa sposoby od Ciebie zależy z 

którego skorzystasz.  
Pierwsza propozycja przepracowania lekcji znajduje się w linku, jeśli ją 

wykonasz nie obowiązują Cię zadnia z wersji drugiej.  
Pamiętaj zawsze gdy masz problem z połączeniem Internetowym, możesz 

wykonać prace na podstawie podręcznika.  
Wątpliwości proszę wyjaśniać na bieżąco drogą mailową. B. Dyr 
Wersja I 
adres  z lekcją https://view.genial.ly/5ea1422ed407580db9e2cf73/interactive-image-do-

czego-jest-podobne-krolestwo-boze  
Wersja II 
Temat: Do czego jest podobne Królestwo Boże? 

1. Pomódl się w intencji pokoju na Świecie – Wierzę w Boga 
2. Dowiedz się co to jest przypowieść (patrz słownik w podręczniku s. 113) 
3. Przeczytaj teks z podręcznika s. 112 – Zaproszenie do udziału w Królestwie Bożym i 

zastanów się; Po co Jezus opowiada przypowieści o Królestwie Bożym? 
4. Poznaj gorczycę czarną, bohaterkę z przypowieści Jezusa (patrz słownik w podręczniku s. 

113) 
5. Przeczytaj przypowieść o ziarnku gorczycy – podręcznik s. 112 
6. Dowiedz się: Co to jest zaczyn? - (patrz słownik w podręczniku s. 113). Jest Ci to potrzebne 

do zrozumienia następnej przypowieści. 
7. Przeczytaj przypowieść o zaczynie  – podręcznik s. 112 
8. Na podstawie tekstu podręcznika – Nauka o Królestwie Bożym, ustal jaka jest wartość 

Królestwa Bożego oraz czego uczy nas Jezus w przypowieściach. 
9. Wykonaj  w Kartach Pracy zadanie 1 s. 73  
10. Zapisz w Kartach Pracy - Notatkach s. 74 

 
Pielęgnuj każdego dnia twoją jak najbliższą więź z Jezusem: rozmawiaj z Nim, dziel się 
swoimi przeżyciami, przyjmuj Go w Komunii św. On na pewno sprawi, że królestwo Boże 
będzie się rozwijać w tobie, a wraz z tobą – na całym świecie.  
 
 
 

  Prace należy zrobić  do dnia 28.04.20r. Kontrola wykonania po powrocie do szkoły.  
 

Temat: Nauczyciel i Prorok 
11. Pomódl się za misjonarzy i kapłanów – Pod Twoją Obronę 
12. Pomyśl: Co jest celem życia chrześcijanina? 
13. Na podstawie tekstów Pisma Św. - podręcznik s. 106-107 ustal: Kim jest Jezus? (jaka jest 

Jego rola ?) 
14. Przeczytaj tekst – Posłannictwo Chrystusa, podręcznik s. 107. Dowiedz się: Czego  uczy 

Jezus ludzi? 
15. Wykonaj zadania z Kart Pracy s. 70 
16. Przeczytaj tekst – Moje Posłannictwo. Zobacz jakie zadania stawia przed Tobą Jezus. 

Pomyśl : Jak możesz to zrealizować w swoim życiu? 
 


