Plan pracy, sposób oceniania i konsultacje.
TYDZIEŃ 16-20.03.2020 r.
KLASY 1ag, 1dg, 1fg.
Tematy i zadania:
1. Wzajemne relacje między religią a nauką.
Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=8OIWIXtPBBI
Następnie proszę odpowiedzieć na pytania: Czy istnieje sprzeczność między Biblią a teorią
ewolucji? Dlaczego nauka i religia się uzupełnia?
(min. 4 zdania)
2. Fenomen zła na świecie.
Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA
Następnie proszę odpowiedzieć na pytania: Czym jest zło? Skąd wzięło się zło na świecie?
Jakie zło jest najgorsze?
(min. 4 zdania)
Uczniowie zostali ocenieni za każde zadanie. W trakcie jego wykonywania uczniowie mogli
prowadzić ze mną konsultacje przez dziennik elektroniczny.
PLAN PRACY, SPOSÓB OCENIANIA I KONSULTACJE:
W kolejnych tygodniach uczniowie będą otrzymywać zadania zgodne z programem nauczania
religii dla technikum. Oceny będą wpisywane za odesłane odpowiedzi i wypełnione zadania
według określonych w konkretnym zadaniu wymagań. Konsultacje będą możliwe we wtorki i
środy w godz. 8.00 – 14.00. Jednocześnie każdego dnia od poniedziałku do piątku będzie
możliwość wymiany korespondencji z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.
KLASA 2E.
Tematy i zadania:
1. Rzeczywistość nadprzyrodzona - niebo.
Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=IRNepEnxXa8
Następnie proszę odpowiedzieć na pytanie: Czym dla mnie jest niebo? Jak je widzisz? Czym
chciałbyś żeby było?
(min. 4 zdania)
2. Pozorny konflikt wiary i nauki.
Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=C0VMiVvi6OY
Następnie proszę odpowiedzieć na pytanie: Czy nauka jest sprzeczna z religią i dlaczego?
Skąd się biorą konflikty między nauką i religią?
(min. 4 zdania)
Uczniowie zostali ocenieni za każde zadanie. W trakcie jego wykonywania prowadziłem z
nimi rozmowy i konsultacje przez dziennik elektroniczny.
PLAN PRACY, SPOSÓB OCENIANIA I KONSULTACJE:

W kolejnych tygodniach uczniowie będą otrzymywać zadania zgodne z programem nauczania
religii dla technikum. Oceny będą wpisywane za odesłane odpowiedzi i wypełnione zadania
według określonych w konkretnym zadaniu wymagań. Konsultacje będą możliwe we wtorki i
środy w godz. 8.00 – 14.00. Jednocześnie każdego dnia od poniedziałku do piątku będzie
możliwość wymiany korespondencji z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

KLASY: 3F i 3H.
Tematy i zadania:
1. Sprawiedliwość Boża - wiara w czyściec.
Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=ahlAi6_SUxA
Następnie proszę odpowiedzieć na pytania: Co to jest czyściec? Jaki jest jego sens? W jaki
sposób pomóc duszom w czyśćcu?
(min. 4 zdania)
2. Konsekwencja ludzkiej wolności - wybór wieczności bez Boga.
Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=4BT-wTSD9Ak
Następnie proszę odpowiedzieć na pytania: Czym jest piekło? Kto może trafić do tego
miejsca? W jaki sposób uchronić się od piekła?
(min. 4 zdania)
Uczniowie zostali ocenieni za każde zadanie. W trakcie jego wykonywania prowadziłem z
nimi rozmowy i konsultacje przez dziennik elektroniczny.
PLAN PRACY, SPOSÓB OCENIANIA I KONSULTACJE:
W kolejnych tygodniach uczniowie będą otrzymywać zadania zgodne z programem nauczania
religii dla technikum. Oceny będą wpisywane za odesłane odpowiedzi i wypełnione zadania
według określonych w konkretnym zadaniu wymagań. Konsultacje będą możliwe we wtorki i
środy w godz. 8.00 – 14.00. Jednocześnie każdego dnia od poniedziałku do piątku będzie
możliwość wymiany korespondencji z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.
TYDZIEŃ 23-27.03.2020 r.
KLASY 1ag, 1dg, 1fg.
Dzięki za odpowiedź na zadania z ostatniego tygodnia. Proszę Was o obejrzenie tych vlogów.
Autorami są: o. Adam Szustak i ks. Piotr Pawlukiewicz - wybitni księża, którzy mają świetny
przekaz i gromadzą wokół siebie mnóstwo młodzieży. Polecam!
Mam nadzieję, że te filmy pomogą zrozumieć Wam prawdy, o których mówi nauczanie
naszego Kościoła.
Możecie się podzielić swoją opinią i refleksją na temat poniższych filmów. W ten sposób
można też zdobyć ocenę.
1. Temat: Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
https://www.youtube.com/watch?v=5BMsdlqUTBw&list=PLVdrvbY9AVQrsM5sp7S
wcBWdvBBLFLl16&index=43

2. Temat: Grzechy cudze i ich konsekwencje.
https://www.youtube.com/watch?v=MgFHtfa9FJY&t=72s
Uczniowie zostali ocenieni za każde zadanie. W trakcie jego wykonywania prowadziłem z
nimi rozmowy i konsultacje przez dziennik elektroniczny.
PLAN PRACY, SPOSÓB OCENIANIA I KONSULTACJE:
W kolejnych tygodniach uczniowie będą otrzymywać zadania zgodne z programem nauczania
religii dla technikum. Oceny będą wpisywane za odesłane odpowiedzi i wypełnione zadania
według określonych w konkretnym zadaniu wymagań. Konsultacje będą możliwe we wtorki i
środy w godz. 8.00 – 14.00. Jednocześnie każdego dnia od poniedziałku do piątku będzie
możliwość wymiany korespondencji z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

KLASA 2E.
Drodzy uczniowie!
Dzięki za odpowiedź na zadania z ostatniego tygodnia. Proszę Was o obejrzenie tych vlogów.
Autorami są: o. Adam Szustak i ks. Piotr Pawlukiewicz - wybitni księża, którzy mają świetny
przekaz i gromadzą wokół siebie mnóstwo młodzieży. Polecam!
Mam nadzieję, że te filmy pomogą zrozumieć Wam prawdy, o których mówi nauczanie
naszego Kościoła. Możecie się podzielić swoją opinią i refleksją na temat poniższych filmów.
W ten sposób można też zdobyć ocenę.
1. Temat: Wystąpić w dobrych zawodach.
https://www.youtube.com/watch?v=5BMsdlqUTBw&list=PLVdrvbY9AVQrsM5sp7S
wcBWdvBBLFLl16&index=43
2. Temat: Wspólnotowy wymiar modlitwy.
https://www.youtube.com/watch?v=F2OVVUpdLOc
Uczniowie zostali ocenieni za każde zadanie. W trakcie jego wykonywania prowadziłem z
nimi rozmowy i konsultacje przez dziennik elektroniczny.
PLAN PRACY, SPOSÓB OCENIANIA I KONSULTACJE:
W kolejnych tygodniach uczniowie będą otrzymywać zadania zgodne z programem nauczania
religii dla technikum. Oceny będą wpisywane za odesłane odpowiedzi i wypełnione zadania
według określonych w konkretnym zadaniu wymagań. Konsultacje będą możliwe we wtorki i
środy w godz. 8.00 – 14.00. Jednocześnie każdego dnia od poniedziałku do piątku będzie
możliwość wymiany korespondencji z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

KLASY: 3F i 3H.
Drodzy uczniowie!

Dzięki za odpowiedź na zadania z ostatniego tygodnia. Proszę Was o obejrzenie tych vlogów.
Autorami są: o. Adam Szustak i ks. Piotr Pawlukiewicz - wybitni księża, którzy mają świetny
przekaz i gromadzą wokół siebie mnóstwo młodzieży. Polecam!
Mam nadzieję, że te filmy pomogą zrozumieć Wam prawdy, o których mówi nauczanie
naszego Kościoła.
Możecie się podzielić swoją opinią i refleksją na temat poniższych filmów. W ten sposób
można też zdobyć ocenę.
1. Temat: Historia życia historią zbawienia.
https://www.youtube.com/watch?v=5BMsdlqUTBw&list=PLVdrvbY9AVQrsM5sp7S
wcBWdvBBLFLl16&index=43
2. Temat: Istotne życiowe pytania.
https://www.youtube.com/watch?v=hxng3dOi9os
Uczniowie zostali ocenieni za każde zadanie. W trakcie jego wykonywania prowadziłem z
nimi rozmowy i konsultacje przez dziennik elektroniczny.
PLAN PRACY, SPOSÓB OCENIANIA I KONSULTACJE:
W kolejnych tygodniach uczniowie będą otrzymywać zadania zgodne z programem nauczania
religii dla technikum. Oceny będą wpisywane za odesłane odpowiedzi i wypełnione zadania
według określonych w konkretnym zadaniu wymagań. Konsultacje będą możliwe we wtorki i
środy w godz. 8.00 – 14.00. Jednocześnie każdego dnia od poniedziałku do piątku będzie
możliwość wymiany korespondencji z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

