Religia
Kl. IV
Temat: Pusty grób – największe zwycięstwo.
Notatka: Zmartwychwstanie – inaczej powstanie z martwych. Wiara w powstanie Pana
Jezusa z martwych jest najważniejszą prawdą chrześcijaństwa.
Pan Jezus podczas spotkania z kobietami zaraz po swoim Zmartwychwstaniu nakazał:
- bać się, tylko odważnie wyznawać wiarę w Niego,
- opowiadać innym o Zmartwychwstaniu, być świadkiem,
- nie zapominać o spotkaniu z Panem.
Zadanie domowe:
Odsłuchaj pieśni „Zwycięzca Śmierci”
Napisz list, w którym zachęcisz kolegę do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.
Kl. V
Temat: Tomasz – lekcja wiary.
Notatka: Zmartwychwstanie Jezusa jest zapowiedzią naszego Zmartwychwstania.
Tomasz uwierzył w zmartwychwstanie Pana Jezusa gdy doświadczył Jego obecności: musiał
Go zobaczyć, usłyszeć i dotknąć. Chrystus przyjął jego wyzwanie wiary. Docenił jednak
wartość wiary tych, którzy nie będą mogli Go spotkać tak jak Tomasz.
Zadanie domowe:
1) Naucz się na pamięć słów które wypowiedział Tomasz „Pan mój i Bóg mój”.
2) Wklej ilustrację, pocztówkę z Jezusem Zmartwychwstałym.
Kl. VIII a
Temat: Wielkanoc – pusty grób.
Notatka: Warto zaufać Jezusowi Chrystusowi Zmartwychwstałemu.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest największym świętem w kościele. Każda Msza
Święta przypomina nam o tym wydarzeniu.
Zmartwychwstanie potwierdza, że Jezus:
- Jest Mesjaszem, który rzeczywiście przyniósł Królestwo Boże,
- jest Panem życia – zwyciężył śmierć,

- nam również da życie wieczne,
- na prośbę Ojca przyszedł na świat, by „dać swoje życie jako okup za wielu” (Mt 20,28)
W czasie Każdej Mszy św. Jezus przychodzi do nas ze swoim pokojem i swoją nadzieją, która
ma moc przemieniać nasze życie.
Zadanie domowe:
Odsłuchaj pieśni „Zwycięzca Śmierci”,
Wklej do zeszytu ilustrację, obrazek, pocztówkę z Jezusem Zmartwychwstałym.
Kl. VIII b ZET
I Temat: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Notatka: „Nie ma Go tutaj. Zmartwychwstał.” (Łk. 24,6)
Takimi słowami Aniołowie przywitali kobiety które, przybył do grobu Pana Jezusa.
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Przyszedł po to, by zbawić Ciebie.
I właśnie On, przez moc swojej krwi, zbawienie dał, byś miał je i Ty.
Zadanie domowe:
1) Odsłuchaj pieśń pt. ”Hip hip hura, Alleluja” Arki Noego.
2) Wklej do zeszytu ilustrację Jezusa Zmartwychwstałego.
II Temat: W każdą niedzielę chwalimy Jezusa Zmartwychwstałego.
Notatka: „Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (Mt. 25, 40)
Niedziela, to pamiątka zmartwychwstania Jezusa, w tym dniu spotykamy się na Mszy Świętej,
aby dziękować Bogu za zbawienie.
Zadanie domowe:
1) Wypisz dni tygodnia zaznaczając na czerwono dzień święty dla Chrześcijan.
2) Napisz jak spędzasz Niedzielę.

