
   
 
 Prace należy zrobić  do dnia 28.04.20r. 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/5ea08173075c7c0dc0e121ca/interactive-image-
interactive-image  
  
Wersja II 
 
 Temat: " Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa" - św. Jan Paweł II 

1. Pomódl się za swoją szkolną koleżankę lub kolegę - Ojcze Nasz 
2. Zastanów się do kogo jesteś podobny i w jaki sposób. 
3. Odczytaj fragment Pisma Św. mówiący o stworzeniu człowieka Rdz 1,26-27. 

 „ A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje 
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.”  

4. Zapisz w Kartach Pracy - Notatki, odpowiedz na następujące pytania:   
 - Czyim dziełem jest człowiek? 
 - Do kogo podobny jest człowiek? 
 - Co jest w nas obrazem Boga?  

5. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 130 - Stworzeni na obraz Boga. Poznasz nauczanie Jana 
Pawła II dotyczące aktu stworzenia człowieka - jego godności.  

6.  Informacje dodatkowe, ułatwiające zrozumienie tekstu podręcznika. 
Papież Jan Paweł II zawsze stawał w obronie ludzkiego życia. Wielokrotnie podkreślał, że 
każdy człowiek bez względu na to kim jest, co posiada, w jakiej części świata żyje zasługuje 
na szacunek i ma w oczach Boga „nieskończoną wartość”. Człowiek jest obdarzony przez 
Boga wielką godnością – godnością dziecka Bożego. Papież nazywa człowieka „drogą 
Kościoła (...), ponieważ człowiek — każdy bez wyjątku — został odkupiony przez Chrystusa, 
ponieważ z człowiekiem — każdym bez wyjątku — Chrystus jest w jakiś sposób 
zjednoczony(...)” . Życie człowieka jest święte od momentu poczęcia, aż do naturalnej 
śmierci. Jan Paweł II wzywa nas, abyśmy stali na straży ludzkiego życia i godności 
człowieka. Zbliżający się VII Dzień Papieski będzie w tym roku obchodzony właśnie pod 
hasłem: „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”. Już od kilku lat w niedzielę 
poprzedzającą rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową zatrzymujemy się nad 
Jego nauczaniem, aby na nowo przypomnieć sobie słowa i posługę Papieża – Polaka.”  

7. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 130 - Budować na Chrystusie i na jego podstawie wypełnij 
w Kartach Pracy s. 85 zadanie 1 

8. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 131- Budować dom to znaczy : budować życie i wykonaj z 
Kart Pracy zadanie 2 s. 86 ale bez pracy w ramce   

9. Z podanych przykładów wypisz ( wykorzystaj miejsce Karty Pracy -Notatki) te, które: Stoją 
na straży godności człowieka 



•  Jan Paweł II, który przebaczył swojemu zamachowcy  
• Młody chłopiec, który nie ustąpił starszej pani miejsca w tramwaju  
• Koleżanki, które wyśmiewają się z nowej uczennicy  
• Wnuczka, która odwiedza chorą babcię  
• Chłopiec, który pilnie się uczy  
• Pracodawca, który ze względu na swoje zyski nie wypłaca należnego wynagrodzenia 
• Chłopiec, który używa nieprzyzwoitych i wulgarnych słów  

 
10. Zapisz notatkę ( wykorzystaj miejsce Karty Pracy -Notatki)  :  

Zostałem stworzony (-a) na obraz i podobieństwo Boga. Jestem jednością ciała i duszy, która jest 
nieśmiertelna. Każdy człowiek ma w oczach Boga ogromną wartość , którą nazywamy godnością. 
Jan Paweł II uczy nas, byśmy stali na straży ludzkiego życia i ludzkiej godności.  
 
 
 
  Prace należy zrobić do dnia 30.04.20r. Kontrola wykonania po powrocie do szkoły.  

 
Temat: Święci w życiu  Kościoła i każdego z nas 
11. Podziękuj swojemu świętemu patronowi za opiekę. 
12. Dziś zapraszam do zastanowienia się kim są święci. Ustalimy jaką pełnią role we 

wspólnocie Kościoła, do której należysz. 
13.  Wykonaj zadnie, które znajdziesz po tym adresem  

https://learningapps.org/watch?v=pt3bwwqa320  
14. Wykonaj  zadnie 1 w Kartach Pracy s 87 tylko część - w obiegowych opiniach  
15. Przeczytaj tekst: Świętość darem i powołaniem, z podręcznika s 132 i pomyśl: Do czego 

zostałeś powołany w swoim chrzcie? 
16. Wykonaj  zadnie 1 w Kartach Pracy s 87  część -  w świetle Pisma Św. i nauczania 

Kościoła. Pomoc znajdziesz w tekście podręcznika s. 133 - Nasza droga do świętości 
17. Przeczytaj tekst: Siła Świadectwa, z podręcznika s 133 i wykonaj zadnie 2 z Kart Pracy 

s.87 
18. Dowiedz się czy Twoje imie ma świętego odpowiednika i sprawdź kim on był. 
 

 


