
Religia – klasa 5 katecheta ks. Piotr Rapacz Jazowsko 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 15.04-26.04.2020 

Katecheza-- 33       15.04 

Bóg obiecuje Mesjasza 

  

Zapoznanie z „obietnicami mesjańskimi”. Umocnienie zaufania, że Bóg zawsze jest wierny 

swoim obietnicom. 

Wymogi edukacyjne: 

✗ podać treść obietnic mesjańskich, wyrażanych przez antyfony adwentowe 

✗ wyjaśnić znaczenie misji proroków 

✗ interpretacja tych zapowiedzi 

Metody i techniki: 

✔ rozmowa 

✔ opowiadanie 

✔ analiza tekstów biblijnych i liturgicznych, praca z katechizmem 

Zadanie:  Opisz wybraną sytuację z życia swojej rodziny,w której ktoś bliski składał Panu Bogu 

uroczystą obietnicę  krótko wyjaśniając dlaczego to uczynił ???(Zadanie w kartach pracy)!!! 

Katecheza—34        17.04 

Poznaję Ojczyznę Mesjasza 

Cele katechetyczne: 

Ukazanie ziemskiej ojczyzny Pana Jezusa w kontekście Jego życiowych doświadczeń i zbawczej 

misji. 

Wymogi edukacyjne: 

✗ uczeń opisuje geograficzne ukształtowanie Palestyny w czasach Jezusa 

✗ podaje główne elementy kulturowe i historyczne, które ukształtowały ziemską ojczyznę Jezusa 

✗ jaki to ma związek z nauczaniem  Pana Jezusa 

✗ wyjaśnia na wartość emocjonalnych więzi  z własną ojczyzną 

Metody i techniki: 

✔ rozmowa, pogadanka, 

✔ praca z katechizmem 

✔ modlitwa tekstem biblijnym, podręcznik ucznia, mapy 

Zadanie: zadanie 2 w kartach pracy !!! 

Katecheza – 35          22.04. 

Kim jest Jezus Chrystus? 

Cele katechetyczne: 

Ukazanie historycznej obecności Jezusa. Pogłębienie osobistego związku z Nim. 

Wymogi edukacyjne: 

✗ uczeń wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną 

✗ wymienia źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie na temat historyczności Jezusa 

✗ interpretuje, że Jezusa jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem 

 Metody i techniki: 

✔  rozmowa kierowana 

✔ praca z podręcznikiem 

Zadanie: Zaprojektuj swoje osobiste wyznanie wiary w Jezusa, który żyje i działa. Może to być 

napis, hasło, symbol, rysunek, koszulka (np. „Straciłem głowę dla Jezusa” ) 



Katecheza – 36              24.04 

W Jezusie  Bóg objawia miłość ku ludziom 

Cele katechetyczne: 

Ukazanie prawdy o miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie i oddania się człowiekowi. 

Kształtowanie postawy oczekiwania i gotowości  na spotkanie z Jezusem 

Wymogi edukacyjne: 

➢ interpretacja J 3,16 jako wyraz największej  miłości Boga do człowieka w Jezusie, który 

jest spełnieniem ludzkich oczekiwań i pragnień 

➢ wyjaśnia na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa 

➢ wskazuje na potrójne znaczenie Adwentu w życiu chrześcijanina ( historyczne, 

eschatologiczne i osobiste ) 

   Metody i techniki: 

➢ analiza Pisma Świętego   

➢ praca z podręcznikiem 

➢ pogadanka 

Zadanie: Znajdź zdjęcie  swojej rodziny i na spokojne popatrz na każdego. Zastanów się jaki to 

dar od Boga dla ciebie i kim ta osoba jest.!!! 


