
KLASA 6C 

Witaj, 

Niestety, jeszcze nie udało się nam spotkać w szkole, ale bądźmy cierpliwi i solidnie pracujmy.  

PAMIĘTAJ !!! wykonane zadania w zeszycie ćwiczeń systematycznie przesyłaj do mnie, bo na takiej podstawie będziesz 

miał/a wystawioną ocenę końcową. Ponownie podaję mój adres: aagnieszkarscj@wp.pl  

Przesyłam Ci ściągawkę do ćwiczeń z tematów nr 46 i 47  

Najpierw temat „OBDAROWANI DLA WSPÓLNOTY” str. 108 -109 

Na str. 108 masz pięć kółek w które należy wpisać pięć charyzmatów – dar, jakie posiada człowiek. Możesz wpisać 

inne, bo charyzmatów- darów jest tak dużo, ilu jest ludzi na świecie. Podaję Ci  przykłady: 

 Dar wiary 

 Dar wychowywania 

 Dar malarstwa, recytowania 

 Dar słowa (wypowiadania się) 

 Dar przywództwa (lider grupy) 

 

Na szarym tle napisz: 

CHARYZMAT TO NADZWYCZAJNY DAR DUCHA ŚWIĘTEGO UDZIELANY WYBRANEJ OSOBIE DLA DOBRA WSPÓLNOTY. 

NIE WOLNO GO LEKCEWAŻYĆ ANI GASIĆ. DARY NALEŻY PIELĘGNOWAĆ I ROZWIJAĆ. 

 

Na str. 109 masz polecenie : Uzasadnij, że miłość jest największym darem. 

                 To zadanie musisz zrobić całkowicie po swojemu. Jak czujesz, jak myślisz – dlaczego miłość jest  

                 taka ważna w życiu codziennym? 

Na dole zeszytu masz „Zadanie domowe”. Proszę, abyś na początku pomyślał/a i napisał/a: 

MOJE DARY NATURALNE ………… (wypisz je)…………………………………………………………………………………………………………………… 

MOJE DARY NADPRZYRODZONE …………. (wypisz je) ………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Podpowiem, że dar naturalny to jest np. śpiew, taniec, rysunek itd. 

                       dar nadprzyrodzony to np. wiara, wrażliwość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania itd. 

PODZIĘKOWANIE …………………..(sam/a napisz za co chcesz podziękować Bogu)…………………………………………………..………… 

 

Teraz drugi temat „ ZOBOWIĄZANI DO DOJRZAŁOŚCI” str. 110-111 

Na str. 110 masz dokończyć przemówienie biskupa.  

Proszę Cię przeczytaj z podręcznika tekst „Życie mocą Ducha Świętego” str. 131 i sparafrazuj go (czyli napisz własnym 

językiem). 

 

Na szarym tle napisz jedną zwrotkę Hymnu do Ducha Świętego 

HYM DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

1. O STWORZYCIELU DUCHU PRZYJDŹ 

NAWIEDŹ DUSZ WIERNYCH TOBIE KRĄG 

NIEBIESKĄ ŁASKĘ ZEŚLIJ NAM 

SERCOM, CO DZIEŁEM SĄ TWYCH RĄK (posłuchaj na YouTube) 

 

Na str. 111 u góry masz: Wyjaśnij, co to znaczy czynić „swój świat” Bożym światem. 

Przepisz: 

Każdy człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego w sakramencie chrztu, a w sakramencie bierzmowania otrzymuje moc, 

by w życiu przeciwdziałać złu i czynić dobro. Współpracując z darami Ducha Świętego może przyczyniać się do 

pomnażania dobra we własnym środowisku czyniąc „swój świat” Bożym światem. 

 

Na dole strony masz „zadanie domowe”. Sam/a zilustruj w jaki sposób możesz czynić „swój świat’ Bożym światem w 

środowisku w którym się znajdujesz. 

To zadanie jest do samodzielnego wykonania. 
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