
Religia  Klasa I C   

Data realizacji 16.04.2020  

Temat: Siedem Sakramentów 

świętych  

Cel ogólny: Przypomnienie, utrwalenie i pogłębienie wiadomości na temat sakramentów świętych.   

Uczeń :  

własnymi słowami określa czym jest łaska Boża własnymi słowami definiuje sakramenty święte z 

pamięci wymienia sakramenty  poprawnie dzieli sakramenty na: wtajemniczenia chrześcijańskiego, 

uzdrowienia, w służbie komunii. określa poprawnie co to są sakramentalia  

  

1. Czym jest łaska i jej podział  

Łaska uświęcająca i uczynkowa  

Łaska Boża to nieustanna pomoc Boga. Jest potrzebna do tego, by człowiek na ziemi mógł się 

stale uświęcać, a kiedyś osiągnąć szczęśliwe życie wieczne. Rozróżniamy łaskę uświęcającą 

(czyli życie Boże w nas). Stajemy się jej posiadaczami wraz z przyjęciem chrztu świętego. I 

choć przez grzech tracimy ten Boży dar, jednak w sakramencie pokuty możemy go nieustannie 

odzyskiwać, aby następnie móc go w sobie rozwijać. Drugim rodzajem łaski Bożej jest łaska 

uczynkowa. To pomoc Boża, dana ludziom dla spełniania dobrych uczynków.  
  

2.Czym jest sakrament i podział  

https://www.youtube.com/watch?v=j0vhEOO7Z7E 

https://www.youtube.com/watch?v=klpzFpRGIjc  
  

3.Czym są sakramentalia?  

https://prezi.com/gvv-yx4k7g3b/sakramentalia/  
  

 Notatkę wpisujemy w trzech punktach   z materiałów powyżej.   
  
  

Data realizacji 21.04.2020 

 Temat : Zasady chrześcijańskiego 

życia  

Cel ogólny: Przypomnienie, utrwalenie i pogłębienie wiadomości na temat zasad chrześcijańskiego życia.   

Uczeń :   

z pamięci wymienia najważniejsze chrześcijańskie zasady moralne 

potrafi z pamięci powiedzieć przykazania kościelne wymienia 

uczynki miłosierdzia  

na podstawie własnej wiedzy podaje przykłady postepowania zgodnego z chrześcijańskimi zasadami 

moralnymi.   

https://www.youtube.com/watch?v=ECH8_7Ebw-
k https://www.youtube.com/watch?v=y1TjpVrezhI 

https://slideplayer.pl/slide/8944256/  notatka do 

zeszytu:   

Moralność chrześcijańska wypływa z miłości Boga i bliźniego. Do najważniejszych zasad 

moralnych należą: Dekalog, błogosławieństwa ewangeliczne, przykazania kościelne oraz 
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uczynki miłosierne względem duszy i ciała. Jeśli wierzymy w Boga i ufamy, że chce naszego 

dobra staramy się żyć tak, jak naucza On i jego Kościół.  
  

Data realizacji 23.04.2020  

Temat: Ludzki grzech i Boże miłosierdzie .  

Cel ogólny: Przypomnienie, utrwalenie i pogłębienie wiadomości na temat ludzkiego grzechu i Bożego 

miłosierdzia.  

Uczeń :  samodzielnie podaje różnicę miedzy grzechem ciężkim 

i lekkim definiuje czym jest grzech przeciwko Duchowi 

świętemu  

odpowiada w jaki sposób człowiek może uzyskać przebaczenie grzechów wie 

czym jest żal doskonały i jak go wzbudzić  

zna i potrafi modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego   

  

Określenie grzechu  

Grzech jest świadomym i dobrowolnym odrzuceniem Boga i Jego miłości. Polega na 

lekceważeniu Jego przykazań. Grzech to coś więcej niż błędne zachowanie. Nie jest to 

również psychiczna słabość. W swej najgłębszej istocie każde odrzucenie czy też 

niszczenie czegoś dobrego jest odrzuceniem całkowicie dobra, odrzuceniem Boga. Grzech 

w swym najgłębszym i najstraszniejszym wymiarze jest odłączeniem się od Boga, a tym 

samym odłączeniem się od źródła życia (Youcat 67).  

https://www.youtube.com/watch?v=_J0LA8ltBrM 

https://www.youtube.com/watch?v=0fz3y8pBiRA  
  

Notatka do zeszytu: Na podstawie wiadomości zawartych wyżej napisz czym jest grzech 

śmiertelny, powszedni i jakie są grzechy przeciw Duchowi świętemu? Ku refleksji:  

https://www.youtube.com/watch?v=S-bo-xiU020  

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=4FXsNDDADkU  
  

Data realizacji 28.04.2020  

Temat : Modlitwa i jej rodzaje.  

Cel ogólny: Przypomnienie, utrwalenie i pogłębienie wiadomości nt. modlitwy.  

 Uczeń :   

Własnymi słowami opowiada czym jest modlitwa  

Na podstawie tekstu z podręcznika wyjaśnia cechy modlitwy, wymienia rodzaje modlitw Zna 

i potrafi wyjaśnić co oznaczają postawy na modlitwie.  

1. Czym jest modlitwa?  

Modlitwa jest osobistym, bliskim, pełnym miłości i ufności spotkaniem z Bogiem, a 

każdy kto kocha Boga, chce się z Nim często spotykać. Słowa wypowiadane w 

modlitwie mają drugorzędne znaczenie. Dlatego nie może ona polegać na 

mechanicznym recytowaniu formuł.  

https://www.youtube.com/watch?v=-UnLa-kuYtY 

https://prezi.com/li32txpqdufg/postawa-na-modlitwie/ posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=v2oQMVYNqQ4  
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Notatka do zeszytu: Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, dlatego każdy człowiek wierzący 

powinien często się modlić. W modlitwie uwielbiamy Pana Boga, dziękujemy Mu za 

otrzymane łaski, przepraszamy za nasze grzechy i prosimy o Jego pomoc na drodze do 

zbawienia. Modlitwa umacnia w nas przekonanie, że Pan Bóg jest z nami w każdej chwili 

życia.   

Uwaga! Materiały z przepracowanych lekcji zostaną ocenione po powrocie do szkoły.  

  


