Tydzień 15-22.04.2020
KLASA 6 A:
Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
1) Temat: „Jezus zmartwychwstały żyje pośród nas.”
Przeczytaj tekst Ewangelii Łk 24; 13-35:
Uczniowie z Emaus
13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej
sześćdziesiąt stadiów2 od Jerozolimy. 14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim,
co się wydarzyło. 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się
i szedł z nimi. 16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?»
Zatrzymali się smutni. 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu:
«Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam
w tych dniach stało». 19 Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się
stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie
wobec Boga i całego ludu; 20 jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć
i ukrzyżowali.
21 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 22 Nadto jeszcze niektóre z naszych
kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, 23 a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły
i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.
24 Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały,
ale Jego nie widzieli».
25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia
we wszystko, co powiedzieli prorocy! 26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby
wejść do swej chwały?» 27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
29 Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się
już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. 30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 31 Wtedy oczy im się
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 32 I mówili nawzajem do siebie:
«Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?» 33 W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali
zebranych Jedenastu i innych z nimi, 34 którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». 35 Oni również opowiadali, co ich spotkało
w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Odpowiedz na pytania:
O czym rozmawiali uczniowie w drodze do Emaus?
Kto się do nich przyłączył?
Co mówili o Jezusie?
Czego od Niego oczekiwali?
Jaki zarzut postawili Jezusowi?
Na czym Jezus oparł swoje wyjaśnienie?
Co zaproponowali uczniowie Jezusowi?
Kiedy Jezus został przez nich rozpoznany?
Dokąd niezwłocznie się udali?
Zadanie do wyboru:
1 Poczuj się jak zawodowy informatyk który w swojej pracy kontaktuje się przede
wszystkim z drugim człowiekiem drogą mailową. Twoim zadaniem będzie wysłanie
maila do twojego kolegi w którym relacjonujesz krótko historię uczniów wędrujących
do Emaus.
W mailu muszą znaleźć się następujące informacje:
- twój adres e mail
- adres e mail twojego kolegi
- krótka relacja ze spotkania uczniów zmierzających do wsi Emaus z Jezusem.
2 Poczuj się jak prawdziwy projektant pocztówek pocztowych. Twoim zadaniem
będzie wykonanie POCZTÓWKI od uczniów z EMAUS
Na pocztówce muszą się znaleźć następujące elementy:
- nazwa wsi – EMAUS
- od kogo jest pocztówka (uczniów z Emaus)
- krótkie pozdrowienia od uczniów – np. Serdecznie pozdrawiamy z niesamowitego
miejsca na ziemi – wsi EMAUS....
- rysunek lub obrazki przedstawiające uczniów, wieś czy inne wydarzenie związane
z Emaus

2) Temat: „Wkład kultury chrześcijańskiej
Podręcznik temat nr 35 str. 110/111
w rozwój Europy.” Zeszyt ćwiczeń ćw. nr 1,2 str. 74
Dla nieposiadających podręcznika i ćwiczeniówki:
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkolapodstawowa-klasy-4-8/Wklad-kultury-chrzescijanskiej-w-rozwoj-Europu-kl-6-SP-lekcja-35

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkolapodstawowa-klasy-4-8/Wklad-kultury-chrzescijanskiej-w-rozwoj-Europu-kl-6-SP-lekcja-35-1

Ponadto modlitwy do przypomnienia: „ Pięć Przykazań Kościelnych”
Proszę o uzupełnianie braków w zeszycie ćwiczeń do tematu nr 35 włącznie.
Dla wszystkich chętnych:
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA ZAKŁADKĘ DO BIBLII. MAKSYMALNY
ROZMIAR ZAKŁADKI TO 8 CM SZER. X 26 CM WYS. PRACA PLASTYCZNA NA BRYSTOLU
PRZEDSTAWIAJĄCA WYBRANY FRAGMĘT SCENY BIBLIJNEJ ( NAPISAĆ KTÓREJ NP.:
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA TO ŁK 24, 1-9)

Zachęcam do zapoznania się z rekolekcjami internetowymi
pt: „ Jonasz z 2b”na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=LyZj1lAY1_c

DANE DO KONTAKTU ( PRZESYŁANIE PRAC, PYTANIA,
WYJAŚNIENIA) Z KATECHETĄ ARKADIUSZEM DOBIECHEM –
E-MAIL arekdob@o2.pl TELEFON +48 508 499 732.
ZAPRASZAM DO KONTAKTU.

