
22.04.2020r. Religia Kl. V 

Temat: Bóg daje świadectwo o swoim Synu 

Podręcznik s.132-134 

Karta pracy s. 44-45 zad.1, 2 i 3 

Cele katechetyczne  

• Ukazanie znaczenia Osoby Jezusa z Nazaretu, jako „umiłowanego Syna”, który posłusznie wypełnia 
swoje posłannictwo i uczy całkowitego poddania się woli Ojca.  

• Kształtowanie postawy gotowości na spotkanie z Jezusem – Synem Bożym, który jest 
sprawiedliwym Sługą. 

Modlitwa  -„Duchu Święty, który oświecasz…” 

Chciałbym, abyście teraz wypełnili krzyżówkę, która jest w zadaniu 1 w kartach pracy s.44. 
Wypełniając krzyżówkę, możecie korzystać z podręcznika ucznia. 

 Krzyżówka poziomo:  

1. „Żmijowym ….” nazwał Jan Chrzciciel faryzeuszów i saduceuszów.  

2. Wzywał do niego Jan Chrzciciel wszystkich, którzy przychodzili, aby przyjąć chrzest.  

3. Chrystus po grecku, a po hebrajsku …  

4. … Boży, wskazany przez Jana Chrzciciela.  

5. Była pokarmem Jana Chrzciciela na pustyni.  

6. Jan Chrzciciel mówił o nich, że nie jest godzien nosić ich Jezusowi.  

7. Rzeka, w której Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela 

Pamiętamy, że św. Jan Chrzciciel oddał swoje życie za prawdę, gdyż nie wszystkim podobały się jego 
słowa. Ale kiedy św. Jan Chrzciciel wskazał Jezusa i złożył o Nim świadectwo, wielu ludzi poszło za 
Jezusem, aby Go słuchać. I tak jest do dziś. Wielu ludzi idzie za Jezusem, słucha Jego Ewangelii w 
Kościele i wypełnia naukę w swoim życiu 

Otwórzcie teraz podręczniks. 132 ucznia i przeczytajcie wypowiedź pewnego człowieka, który przyjął 

ten znak świadectwa. Kim on jest i co chce nam powiedzieć o Jezusie Chrystusie?  

Robert Lewandowski – napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski oraz Borussii Dortmund: „Przyjąłem 

ten breloczek, ponieważ jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary. Wiem, że Pan 

Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa. Jeśli chodzi o wiarę, to wiadomo, że we współczesnym 

życiu i świecie wszystko idzie bardzo szybko, nieraz zapominamy o naszych wartościach i o tym, co 

tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Dlatego też ta wiara pomaga mi na boisku, ale też i poza nim, 

aby być po prostu dobrym człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów”.  

Notatka - uzupełnij tekst luk 

Jezus Chrystus – ……………………. Sługa, jest wzorem ……………………. i pokory wobec woli Ojca. Bóg 

podczas chrztu w Jordanie i przemienienia na górze Tabor dał o Nim …………………………….., że Jezus 

jest Jego Synem ……………………………, w którym Bóg ma upodobanie. Bóg nakazał nam …………………… 

swojego Syna. Jezus posłuszny Ojcu daje nam wzór i przykład całkowitego posłuszeństwa Bogu i 

wzywa nas do ……………............................... woli Bożej w naszym życiu. 



Praca domowa 

Napisz w zeszycie, w jaki sposób możecie dziś naśladować Jezusa Chrystusa, pokornego Sługę? 

Piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=JiPIjv9o39s 

Proszę o systematyczne odrabianie lekcji. 

Sposób komunikowania: e-mail:grzegorz.warchul@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=JiPIjv9o39s

