
LEKCJA ZDALNA 1 KLASA 8 23-29 MARCA 
 

 
 

POZDRWIAM WAS!!! xD 

Temat: 
Kościół uczy nas wytrwałości w wierze 

(temat 22 w książce, strona 72-73) 

Cel lekcji: 
▪ Odkrywam wartość wytrwałości  

w życiu i w wierze (mimo trudności) 

Na co 

będę 

zwracał 

uwagę 

• Znajomość filmu  

Surferka z charakterem 

• Znajomość pomysłów na umacnianie wiary 

[przewidywany czas pracy (bez czasu  
na obejrzenie filmu, bo już był) –  do 20 min] 

 

PODRĘCZNIK 

(s.72-73) 

Przeczytaj z podręczniku na stronie 72 tekst Dodaj nam wiary, fragmenty  

Pisma świętego (żółta ramka) oraz tekst Wytrwałość w wierze 

FILM   
Zachęcałem do obejrzenia filmu Surferka z charakterem. 

https://www.cda.pl/video/9159356 (dalej zachęcam – np. z bliskimi  
(uwaga na młodsze rodzeństwo, bo film ma ograniczenie wiekowe) 

 

ZASTANÓW 

SIĘ 

Być wytrwałym nie jest niczym łatwym, szczególnie w sytuacjach trudnych, kiedy ma 

się różne kłopoty. Co pomogło głównej bohaterce być wytrwałą (ale i KTO)?  

Jak Ty możesz być wytrwały/wytrwała? 

Czas siedzenia w domu i wszystko co z tym związane (zakazy, nie można wielu rzeczy 

robić, trzeba robić zadania ze szkoły) jest czasem trudnym i wymaga wiele wytrwa-

łości – od Ciebie i od Twoich bliskich.  

Jak możesz i możecie sobie pomóc i być wytrwałymi? 
 

MODLITWA 

Pomódl się proszę o dar wytrwałości dla siebie i dla swoich bliskich, ale także dla 

chorych, dla personelu medycznego i dla wszystkich, którzy potrzebują wytrwałości. 

Tu wylosuj modlitwę  

https://wordwall.net/resource/756633/religia/wylosuj-modlitwę  

 

KARTY 

PRACY 

Do zrobienia zadanie 1 ze strony 49 (wpisz przynajmniej po trzy przykłady) 

(dla 6 d poniżej zapiszę treść zadania) 

 

DLA 

PAMIĘCI 

Wróć do podręcznika na stronę 73 i przeczytaj 3 razy przykazania kościelne 

umieszczone w pomarańczowej ramce. 

 

 

NA DZISIAJ TYLE! ;D 

I pamiętaj #zostańwdomu 

https://www.cda.pl/video/9159356
https://wordwall.net/resource/756633/religia/wylosuj-modlitwę


 



 

 

 



ZADANIE Z KART PRACY (ZAD. 1 ZE STRONY 49) 

Droga Klaso 6 d – Załóżcie sobie jakiś tymczasowy brudnopis na zadania do robienia, a potem albo 

uzupełnicie, albo sprawdzę ten brudnopis i nie będzie trzeba przepisywać – to jeszcze pomyślimy 

 

1. Pismo Święte zachęca nas do wytrwałości w wierze. Odpowiedz na pytania: 

Co może osłabiać wiarę? Jakie są sposoby umacniania wiary? 

▪ Niepoznawanie słowa Bożego  

▪ ____________________________ 

▪ ____________________________ 

▪ ____________________________ 

▪ ____________________________ 

▪ Samodzielne czytanie Pisma Świętego  

▪  ____________________________ 

▪ ____________________________ 

▪ ____________________________ 

▪ ____________________________ 

 

 


