
Religia  Klasa I D   

Data realizacji 16.04.2020  

Temat: Rodzina wspólnotą życia i miłości.  

Cel ogólny: Ukazanie rodziny jako wspólnoty miłości, w której jest przekazywane życie  

Po lekcji uczeń :  
zna przesłanie Biblii i nauczanie Kościoła na temat rodziny 

wie, że podstawą życia rodzinnego jest miłość: rozumie 

znaczenie rodziny w życiu osoby i społeczeństwa  

dostrzega, że jest odpowiedzialny za budowanie miłości w swojej rodzinie  

We współczesnym świecie łatwo dostrzec ogromny kryzys rodziny. Rośnie liczba rozwodów, 

rośnie liczba dzieci wychowujących się bez ojca (rzadziej matki), co ma negatywny wpływ na 

rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka oraz kształtuje w nim wypaczony obraz rodziny.   

Równocześnie badania wykazują, że ciągle dla wkraczających w dorosłe życie ludzi wśród 

najważniejszych wartości, z którymi łączą oni  swoje szczęście, jest rodzina i obecna w niej 

miłość.  Jaka jest przyczyna tego, że szlachetne i słuszne pragnienia i ideały młodych ludzi po 

kilku czy kilkunastu latach coraz częściej obracają się w gruzy rzeczywistości?  

https://prezi.com/eqbwyn62kdx5/rodzina-wspolnota-zycia-i-miosci/  

https://www.slideshare.net/parakletpl/religia-rodzina 

https://www.youtube.com/watch?v=S_gGINMCXa4 

https://www.youtube.com/watch?v=9vCxNeh4c2g  

Notatka do zeszytu: Rodzina jest komunią osób zjednoczonych miłością; jest 

wspólnotą Świętą, prawdziwym środowiskiem życia i miłości; pierwszym jej zadaniem 

jest wierne budowanie komunii osób; w niej tworzą się najgłębsze więzi międzyludzkie; 

jej siłą wewnętrzną jest miłość; naturalną i ludzką komunię w rodzinie wzmacnia 

komunia nadprzyrodzona, której źródłem jest Duch Święty udzielany przez 

sprawowanie sakramentów; rodzina jest „Kościołem domowym”; w budowaniu i 

umacnianiu komunii w rodzinie potrzebny jest duch ofiary. Posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=BgS8uGx-Dqk  

Zadanie: Pomódl się dziś  wieczorem w intencji swojej rodziny – odmów Ojcze nasz.  

  

Data realizacji 21.04.2020  

Temat: Życie ludzkie— bezcenny dar  

Cel ogólny: Ukazanie ludzkiego życia jako daru Bożego  
Po lekcji uczeń:  

wie, że życie ludzkie jest święte od poczęcia do  naturalnej śmierci   wie, 

że tylko Bóg jest „Panem życia"   

potrafi wyjaśnić, czym jest „kultura życia" i „kultura śmierci" wykazuje 

pragnienie tworzenia „kultury życia"  

  

Wśród wielu darów, jakie człowiek otrzymuje od Boga, niewątpliwie darem największym jest 

życie. Jest wielu ludzi rozumiejących jego wyjątkową i nadprzyrodzoną wartość oraz wiele 
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organizacji, które w obliczu różnych zagrożeń życia podejmują działania w obronie jego 

godności i nienaruszalności. Do coraz powszechniejszych zagrożeń życia ludzkiego zaliczyć 

należy: „prawne" sankcjonowanie zabijania dzieci nienarodzonych, domaganie się „prawa” do 

eutanazji, legalizowanie (lub odstępowanie od karania za posiadanie i zażywanie) różnych 

rodzajów narkotyków, terroryzm. Jak chrześcijanin patrzy na życie?  Biblia i nauczanie 

Kościoła : wnioski   

 Bóg zna człowieka jeszcze przed jego narodzeniem i ma wobec niego swoje zamiary. Bóg daje 

życie człowiekowi i troszczy się o nie w łonie matki. Człowiek jest arcydziełem Boga. Życie 

człowieka od jego początku jest święte, gdyż jego dawcą jest Bóg. Nikt nie może uzurpować 

sobie prawa do decydowania o śmierci niewinnej istoty ludzkiej. Bóg jest obrońcą niewinnego i 

surowym sędzią człowieka gwałcącego przykazanie „Nie zabijaj" Życie ludzkie ma zawsze 

odniesienie do wieczności.  

 https://prezi.com/rg7em3xgbaeo/cywilizacja-smierci-i-cywilizacja-zycia/  

Na podstawie prezentacji napisz co znaczą terminy :  

Cywilizacja życia-  

Cywilizacja śmierci -  

https://www.youtube.com/watch?v=m0Z6hFdIR4A  

https://prezi.com/2ogyxhktxoul/zycie-jest-niepowtarzalnym-darem/\ 

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

Zadanie:  W modlitwie podziękuj za dar swojego życia.   
  
  

Data realizacji 23.04.2020  

Temat: Szczęśliwi czystego serca 

Cel ogólny Ukazanie czystości jako wartości Po lekcji uczeń: wie, co 

to jest czystość zna wykroczenia przeciw czystości  

zna podstawowe teksty biblijne dotyczące czystości rozumie, 

że czystość daje człowiekowi prawdziwe szczęście rozumie 

sens pracy nad sobą  

  

 Biblia o  czystości   

  

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8).   

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to 

czyni człowieka nieczystym (Mk 7, 15).   

Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 

przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota (Mk 7, 21—22).  Wnioski :  

 

Biblia mówiąc o czystości mówi że pochodzi ona z wewnątrz człowieka z serca. Również nieczystość  pochodzi 

z wnętrza człowieka. Dlatego należy starać się o prace nad sobą, nad swoim sercem, czuwać nad swoimi 

decyzjami – ponieważ sfera seksualna jest jedna z najbardziej wrażliwych sfer człowieka.  A czyste serce stanowi 

czy będziemy oglądać Boga.  
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Dlaczego nie mieszkać ze sobą przed ślubem? 

https://www.youtube.com/watch?v=tXwUG3TDGrE 

Dlaczego nie sex przed ślubem ?  

https://www.youtube.com/watch?v=YI95jXjQBDk  

  

Grzechy przeciwko czystości:   

Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności 

cielesnych.  Masturbacja należy przez nią rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu 

uzyskania przyjemności cielesnej. Zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła, wraz z niezmienną tradycją, jak i 

zmysł moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem wewnętrznie i poważnie 

nieuporządkowanym.  

   Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym między  wolnym mężczyzną i wolną kobietą poza małżeństwem. 

Jest on w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej i jej płciowości w sposób naturalny 

podporządkowanej dobru małżonków, jak również przekazywaniu Życia  i wychowaniu dzieci. Poza tym nierząd 

jest poważnym wykroczeniem, gdy powoduje deprawację młodzieży.   

Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub  symulowanych, z intymności 

partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi 

wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków.  

Prostytucja narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności 

cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko przeciw sobie samemu; niszczy czystość, do której 

zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, świątynię Ducha Świętego.  

Gwałt oznacza wtargnięcie przemocą w intymność płciową osoby. Jest naruszeniem sprawiedliwości i 

miłości. Rani on głęboko prawo każdego człowieka do szacunku, wolności oraz integralności fizycznej i 

moralnej (KKK 2351-2356).  

  

Pooglądaj i zapamiętaj czym jest Ruch Czystych Serc?   

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

Notatka : Wpisz wnioski z Biblii oraz grzechy przeciw czystości bez tłumaczenia.  
  

Data realizacji 28.04.2020  

Temat: Praca ludzka — obowiązek czy przywilej?  

Cel ogólny Ukazanie wartości pracy ludzkiej i jej nadprzyrodzonego sensu Po 

lekcji uczeń:  

wie, że praca może być źródłem radości i satysfakcji zna podstawowe teksty biblijne na temat pracy  

rozumie, że praca jest obowiązkiem człowieka kształtuje w sobie postawę pracowitości, szanuje pracę innych  

  

https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/ Na 

podstawie prezentacji napisz:  

1. Co o pracy mówi Biblia?    

2. Z KKK Jaka wartość dla człowieka ma praca?   

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=ct1IEYPt-e8  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tXwUG3TDGrE
https://www.youtube.com/watch?v=tXwUG3TDGrE
https://www.youtube.com/watch?v=tXwUG3TDGrE
https://www.youtube.com/watch?v=YI95jXjQBDk
https://www.youtube.com/watch?v=YI95jXjQBDk
https://www.youtube.com/watch?v=-PGfpZITOJw
https://www.youtube.com/watch?v=-PGfpZITOJw
https://www.youtube.com/watch?v=-PGfpZITOJw
https://www.youtube.com/watch?v=-PGfpZITOJw
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://prezi.com/qmgnsibzd1ue/praca-ludzka-obowiacek-czy-przywilej/
https://www.youtube.com/watch?v=ct1IEYPt-e8
https://www.youtube.com/watch?v=ct1IEYPt-e8
https://www.youtube.com/watch?v=ct1IEYPt-e8
https://www.youtube.com/watch?v=ct1IEYPt-e8


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

  

  

  

  
  

  


