Religia – klasa 6 katecheta ks. Piotr Rapacz Jazowsko
Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 15.04-26.04.2020
Katecheza – 28

15.04.

Bóg stawia wymagania i dodaje siły
Cele katechetyczne:
Kształtowanie świadomości, że Bóg pomaga w spełnianiu ewangelicznych wymagań. Ukazywanie
postawy odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły,społeczeństwa.
Wymogi edukacyjne:
✗
uczeń wskazuje na różnorodność zadań we wspólnocie Kościoła wynikających ze stanu życia
i sytuacji
✗
wyjaśnia, że Bóg przez modlitwę i sakramenty uzdalnia do wykonywania powierzonych
obowiązków
Metody i techniki:
✔
rozsypanka
✔
dialog
✔
analiza tekstu biblijnego Mk 10,17-22, śpiew
Zadanie: Powtórzyć i nauczyć się na pamięć uczynków miłosiernych względem ciała i duszy, oglądnąć
w internecie „Krótki film o marzeniach” (youtube. Com)
Katecheza – 29
20.04

Wolontariusze Jezusa
Cele katechetyczne:
Ukazanie i pogłębienie odpowiedzialności za dar Chrztu Świętego. Wezwanie do czynnej aktywności
na rzecz innych ludzi na wzór Jezusa.
Wymogi edukacyjne:
✗ wyjaśnić , że Kościół wypełnia naukę Chrystusa przez działalność charytatywną i misyjną
✗ opisuje tę działalność i uzasadnia, że jest ona obowiązkiem każdego chrześcijanina
✗ interpretuje, że pomoc duchowa i materialna jest wyrazem troski o potrzebujących
Metody i techniki:
✔ analiza tekstu biblijnego
✔ praca z podręcznikiem , karty pracy
✔ metoda piramidy priorytetów, Pismo Święte
✔ rozmowa kierowana
Zadanie: Przeczytajcie tekst z podręcznika o Agacie Mróz oraz odpowiedzcie na pytanie:
czego uczy nas ta piękna postać? ( zadanie 1 w kartach pracy)
Poszukajcie wiadomości o św. Bracie Albercie Chmielowskim ( zadanie 4 w kartach pracy)

➔ Dalszy ciąg na następnej stronie

Katecheza – 30

22.04.

Trwam w modlitwie z Jezusem we wspólnocie Kościoła
Cele katechetyczne:
Rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty Kościoła. Obudzenie zainteresowania życiem
Kościoła.
Wymogi edukacyjne:
➔ uczeń wyjaśnia, że modlitwa we wspólnocie Kościoła jest pogłębieniem wspólnoty
➔ z Bogiem i między sobą
➔ uzasadnia, dlaczego powinien się modlić za wszystkich ludzi i w każdej sprawie
Metody i techniki:
➔ Pismo Święte, wycinanka, podręcznik ucznia, karty pracy,
➔ piosenka „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”
Zadanie:
Poszukaj w książeczce do modlenia różnych modlitw i napisz do zeszytu jedną z nich, może twoją ulubioną,
którą się modlisz na co dzień.

