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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Katechezę rozpoczynamy znakiem krzyża : 

„ W imię Ojca  Syna i Ducha Świętego”. Amen 

Opracowujemy tematy w podanym wyżej terminie: 

Temat 50 

Katecheza  

Temat: Mieć autorytet od początku albo na niego zapracować. Poszanowanie autorytetów. 

 

Czytamy temat na stronie 161-163. 

Zapisujemy pod tematem  kolorem : „Zapamiętaj”. 

 

Oglądamy materiał na filmach: 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_hTbVsYLX0 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLo1rzeJGp8 

3. 

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

Następnie zapisujemy do zeszytu notatkę: 

Przeciwieństwem autorytetu jest BŁAZEN – albo ktoś się wypowiada i ma 

rację, albo swoją wypowiedzią może się zbłaźnić, będąc dalekim prawdy. Również 

idol to przeciwieństwo autorytetu. Niektórzy twierdzą, że różnica  między 

IDOLEM a AUTORYTETEM jest taka, jak między fast foodem a smacznym 

jedzeniem przygotowanym w domu. Współcześnie  spotkacie się z krytyką 

autorytetów. Są grupy ludzi niszczących dla własnych celów dobre imię 

tych, którzy chcą żyć według Bożych zasad.  

 

 Praca do wykonania. 

 

Zadanie  1. Str. 163. w podręczniku do religii. 

  

Wszystkie działania zapisujemy do zeszytu i przesyłamy zdjęcia. 
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*********** 

 

Temat 51 

Katecheza : Jak pozwolić innym by do nas dotarli. Konflikty w okresie dorastania.  

  

Zapisujemy temat do zeszytu. 

Czytamy temat ze strony 164- 166. 

W zeszycie zapisujemy  „Zapamiętaj”. Str.166  

Oglądamy materiał na filmie: 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=QLn8_BUXEms  

2. Koniecznie obejrzyj!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzBFN4CPEf0  

 

Przeprowadź eksperyment według podanego schematu. 

 

1. WYDARZENIE – wpisz sytuację, z której rodzi się konflikt. Możesz wybrać jeden z 

powodów konfliktów 

podanych wcześniej, np. Mama zabrania mi wyjść na dyskotekę. Pokłóciłam się koleżanką, 

pokłóciłem się z kolegą itp. 

 

2. Przeskocz do wiersza UCZUCIA i tam wpisz uczucia, jakie rodzą się w tobie w takiej 

sytuacji, np. złość, smutek, jestem rozgniewany, zły, wściekły itp. 

 

3. Wróć do wiersza MYŚLI i wpisz to, co myślisz w tej sytuacji o rodzicach, np. Mama nie 

rozumie, jakie to dla mnie ważne. Nigdy nie chce, żebym się dobrze bawił. 

 

4. Teraz w czwartym wierszu MYŚLI ZASTĘPCZE wpiszcie pozytywną myśl o postawie 

mamy, np. Mama w ten sposób dba o moje bezpieczeństwo. Na dzień dyskoteki zaplanowane 

jest przyjęcie rodzinne i mama chce bym był w domu. To nie ostatnia zabawa w tym roku. 

 

Zmiana myśli zmienia także uczucia! 
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Zadanie do wykonania . 

Odpowiedz na pytania z „Zastanów się” na str. 166.  

Odpowiedzi zapisujemy do zeszytu. 

 

 

Zadanie z zeszytu  przesyłamy  do 6.06 .2020r. na   adres     zadanereligia@interia.pl 

Uwaga nie przysłanie prac w wyznaczonym terminie wiąże się z oceną niedostateczną. 

Szczęść Boże! 

 

 

 

 


