
LEKCJA ZDALNA 1 KLASA 8 23-29 MARCA 
 

 [Poniżej znajduje się jedynie zapis tego,  

o co już prosiłem. Zatem trzeba wpisać notatkę  

do zeszytu, no i odpowiedź na pytania po filmie  

(kto jeszcze tego nie zrobił).  

W takiej właśnie formie będę umieszczał  

od poniedziałku kolejne materiały! 
 

POZDRWIAM ;D] 

Temat:  
Zmartwychwstanie zmieniło  

i zmienia życie człowieka. 

[przewidywany czas pracy (bez czasu  
na obejrzenie filmu, bo już był) –  do 15 min] 

Cel lekcji: 
• Utrwalam historię zmartwychwstania Chrystusa  

• Buduje swoją postawę wobec tego faktu 

Na co będę  

zwracał uwagę 
• Znajomość filmu (przede wszystkim historii głównego bohatera) 

• Umiejętność obrania postawy wobec faktu zmartwychwstania  

 

Notatka  

do zeszytu: 

 

[oczywiście  

pod przepisa-

nym tematem] 

1. „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” [1 Kor 15,17]* 

2. Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą chrześcijańskiej wiary, ponieważ 

zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią: 

a. uczy nas, że życie człowieka nie kończy się śmiercią (śmierć jest bramą, 

nie metą) 

b. jest lekcją tego, że każdy trud (czyli krzyż) prowadzi do czegoś nowego  

c. jest powodem wszelkiej nadziei 

3. Każdy z nas jako chrześcijanin musi obrać postawę wobec zmartwychwstania. 

Film pokazuje, że mogą być one bardzo różne. Pomyślę nad moją. 
 

Co zrobić? Proszę o uważne obejrzenie filmu Zmartwychwstały   

https://www.cda.pl/video/92119107 

Następnie proszę w zeszycie odpowiedzieć na poniższe pytania 

• Jak Twoim zdaniem potoczy się dalej życie głównego bohatera? 

• Spróbuj postawić się na jego miejsc – co był zrobił/zrobiła  

w obliczu wszystkich tych przeżyć i doświadczeń? (Czyli spróbuj  

opisać swoją postawę wobec faktu zmartwychwstania Jezusa) 

Na kiedy? Czekam na refleksje do soboty do 20.00 (zdjęcie zeszytu ;D) 

na specjalnie dla Was (xD) założonego maila: sp18.wojciech.pawlak@interia.pl  
 

EXTRA 

(dodatek) 

 

• * Zachęcam do przeczytania całego rozdziału 15 Pierwszego Listu do  

Koryntian  i relacji o zmartwychwstaniu z Ewangelii – do znalezienia  

w Twoim Piśmie Święty, albo tutaj 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=300  (link do Listu do Koryntian) 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=359  (link do Ewangelii) 

• Jest już kolejny odcinek serialu o Jonaszu :D 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Kn1c7m0g 

(poprzednie linki na stronie, skąd wziąłeś/wzięłaś ten pik xD) 
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