
Religia kl.7 temat 36 Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość. 

Zaczynamy nowy dział, trochę historyczny: 

1. Zapisz temat do zeszytu: Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość. 

2. Oglądnij film (ok. 8 min.) https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8  

3.  – Jakie wydarzenia w historii Polski pokazały, że dla Polaków Ojczyzna jest ważna?    

– Z jakich działań Polaków możemy być dumni? (chrzest Polski, bitwa pod 

Grunwaldem, obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego, uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja, powstanie listopadowe i styczniowe, wojna z bolszewikami i cud 

nad Wisłą, walka z okupantem niemieckim i sowieckim podczas II wojny światowej, 

powstanie warszawskie, utworzenie „Solidarności” lub wiele innych) 

4. Przeczytaj:  

„Spotkaliście się wielokrotnie z hasłem BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Najczęściej 

występuje na chorągwiach wojskowych, szkół i różnego rodzaju organizacji. Słowa te 

są oficjalną dewizą Wojska Polskiego od 1993 roku, lecz w literaturze spotykane są 

już od XVI–XVII wieku. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkami 

obywateli są wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne, 

przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ponoszenie ciężarów i świadczeń 

publicznych, obrona Ojczyzny oraz dbałość o stan środowiska naturalnego. Dla tych 

wartości Polacy poświęcali swoje umiejętności, majątki, niejednokrotnie nawet życie. 

Miłość ku ojczyźnie nierozerwalnie łączyła się i przenikała z miłością do Boga, 

prośbami zanoszonymi do Niego. Wyrazem tego może być śpiewany podczas 

różnorodnych uroczystości hymn „Boże, coś Polskę”. W sposób szczególny pokazuje 

on opiekę Pana Boga nad Polską oraz prośbę obywateli o dalsze jej błogosławienie”. 

5. Ważni ludzie w historii Polski – puzzle logiczne. Otwórzcie drugi załącznik (karta 

pracy: s.1-2), (kto ma możliwość drukuje, kto nie ma, przepisuje odnosząc się do 

konkretnego zdjęcia). 

Załącznik zawiera zdjęcie, imię i nazwisko oraz krótką notkę biograficzną postaci z 

historii Polski, która w szczególny sposób pokazała swój patriotyzm – połączcie 

zdjęcie z opisem (kto robi to pisemnie niech zrobi to tak, żebym widziała, że dobrze 

rozpoznał postacie-oczywiście bez ich rysowania) 

6. Efekt pracy powinien być w zeszycie (wydruk lub notatka pisemna) – do mnie 

możecie przesłać zdjęcie (czytelne) lub notatka w dowolnym rozszerzeniu, formie.  

 

Tak się ułożyło, że tych zadań z religii jest sporo, dlatego na to zadanie macie czas do 

17.04 (piątku po Świętach).  

 

Pozdrawiam 

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

