
Religia 

 

Kl.2 a, b, c 

Temat katechezy nr 29. Str.89 -91. 

Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

Wiedza:  

         Uczeń wyjaśnia, że Jezus zmartwychwstał i zwyciężył zło i grzech. 

         Wyjaśnia, że Pan Jezus umarł na krzyżu z miłości do ludzi. 

Umiejętności: 

         Uczeń wyraża wdzięczność za mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 

  

   

I.            Zadanie do wykonania w podręczniku;  wykorzystując swoją wiedzę na temat Świąt 

Wielkanocnych, rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co Jezus daje Ci poprzez dar swojego 

życia. 

  

 

  

II.            Zadanie: 

  

Dorysuj na paschale brakujące elementy. 

  

  

Datę wpisujemy 2020 . 

  

Zadanie dodatkowe dla chętnych. Po przeczytaniu Ewangelii odpowiedz na pytania: 

Odpowiedzi proszę przesłać na maila bedudek@op.pl 

  

Z Ewangelii według św. Łukasza 

  

  

 W pierwszy dzień tygodnia niewiasty ( kobiety) poszły skoro świt do grobu, niosąc 

przygotowane wonności.  Kamień zastały odsunięty od grobu.  A skoro weszły, nie znalazły 

ciała Pana Jezusa.  Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn 

w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: 

«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. 

Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  „Syn Człowieczy musi być 

wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
https://poczta.wp.pl/k/


przypomniały sobie Jego słowa,  wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i 

wszystkim pozostałym.  A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z 

nimi opowiadały to Apostołom.  Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im 

wiary. 

  

1.      Kto pierwszy przybył do grobu Pana Jezusa? 

2.      Co zobaczyły przy grobie? 

3.       Kogo tam spotkały? 

4.      Co anioł powiedział niewiastom? 

  

Temat katechezy ( do zapisania z zeszycie) 

  

Święto Miłosierdzia Bożego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ&feature=youtu.be 

  

Pan Jezus prosił, by s. Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest 

dobry, miłosierny, że kocha wszystkich ludzi, przebacza grzechy, które 

popełniają, jeśli przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. Pan Jezus mówił 

też, że ludzie mają być dobrzy dla siebie nawzajem tak, jak On jest dobry dla 

wszystkich ludzi.  

Pan Jezus polecił  namalować Siostrze Faustynie obraz z napisem Jezu Ufam 

Tobie oraz, by w pierwszą niedzielę po Wielkanocy było obchodzone święto 

Miłosierdzia Bożego.  

Zadanie. 

  Narysuj w zeszycie obraz Pana Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie. 

  Zadanie dla chętnych – dodatkowe: naucz się na pamięć Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ&feature=youtu.be

