
Religia kl. VII 16.11.2020r.  

Temat: Powrót do Ziemi Obiecanej 

Podręcznik s.48-50 

Karta pracy-s. 20-22 

1. Zadanie 1 z „Kart pracy”- Wypisz swoje skojarzenia związane ze 

słowem DROGA. 

 

2. Zadanie 2 z „Kart pracy”- Wybierz jeden z cytatów i uzasadnij swój 

wybór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Wyjaśnienia katechety 

Po wyjściu z Egiptu Naród Wybrany podążał w stronę Ziemi 

Obiecanej. Możemy w przybliżeniu określić czas i przebieg tej 

wędrówki . Pamiętajmy jednak, że droga ta ma także znaczenie 

symboliczne i dotyczy również naszego życia. Stąd celem obecnej 

katechezy będzie poznawanie drogi Izraela do Ziemi Obiecanej 

szczególnie w ostatnim jej etapie. Na podstawie tych wydarzeń 

będziemy zastanawiali się nad naszą drogą do Boga. 

4. Mapa wędrówki Izraelitów z Egiptu 

 

 

 

 



 

5. Linia wydarzeń od niewoli egipskiej do zawarcia przymierza na 

Synaj. 

 

6. Przeczytanie tekstu z podręcznika „Przed wejściem do Ziemi 

Obiecanej” 

7. Zadanie 3 z „Kart pracy”  

 

8. Zapoznanie się z treścią z części „Zastosuj” z podręcznika  

Wiele wydarzeń biblijnych Starego Testamentu jest zapowiedzią i 

symbolem wydarzeń z czasów ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, a 

także z czasów po Jego odejściu do Ojca. Ziemia Obiecana, do której 

zmierzali Izraelczycy jest symbolem życia w obecności Boga tu na 

ziemi w Kościele, a po śmierci w niebie. Naród Wybrany wszedł do 

swojej Ziemi Obiecanej przekraczając rzekę Jordan. To symboliczne 

wydarzenie było zapowiedzią sakramentu chrztu, przez który 

człowiek wchodzi do Kościoła i żyjąc w nim zmierza do osiągnięcia 

wiecznego szczęścia w niebie. 



 

9. Zapisanie notatki -zeszyt 

 Po czterdziestu latach wędrówki Naród Wybrany wszedł pod wodzą 

Jozuego do Ziemi Obiecanej. Symbolicznym wejściem do tej ziemi 

było przekroczenie rzeki Jordan. Droga, którą przemierzyli Izraelici 

obrazuje nie tylko wydarzenia ze Starego Testamentu, ale zapowiada 

także chrześcijańską drogę do zbawienia. 

10. Zadanie pracy domowej- Odpowiedz pisemnie w zeszycie na 

pytanie: Co i dlaczego jest Ziemią Obiecaną dla chrześcijan?( prześlij 

na email: grzegorz.warchul@wp.pl) 

11. Pytania do refleksji 

– Czy dziękujesz Bogu za dar chrztu świętego? 

– Czy pozwalasz Bogu, aby prowadził ciebie poprzez wspólnotę 
Kościoła do Ziemi Obiecanej? 

– Czy odrzucasz grzech, który oddala od Boga i może uniemożliwić 
dojście do nieba? 

Powierzamy Bogu naszą drogę do Ziemi Obiecanej: 

Akt wiary i nadziei 

 

12. Zadanie. Materiały dodatkowe 


