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Klasa 1a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący - Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Są dwa miesiące, w których w szczególny sposób czcimy Maryję – jednym jest październik poświęcony 
modlitwie różańcowej, a drugim maj, w którym odprawia się nabożeństwa majowe. O maju, mówimy, że jest 
najpiękniejszym miesiącem, ponieważ kwitną drzewa i kwiaty. Ten miesiąc jest poświęcony Matce Bożej.
Podczas nabożeństw majowych ludzie gromadzą się  w kościołach i przy kapliczkach,  modlą się do Matki Bożej, 
Maryi. Śpiewają pieśni i odmawiają litanię, czyli mówią Maryi najpiękniejsze słowa, którymi Ją nazwano. 
Modlitwę tę ułożono w Loretto, mieście we Włoszech, i dlatego nosi nazwę „Litania loretańska”. Wymienia się 
w niej różne czułe imiona Maryi. Mówimy do Niej np. Matko najmilsza, Panno roztropna, a także Królowo 
świata. Po każdym z tych pięknych imion wszyscy mówią do Maryi „módl się za nami”. 
Jedną z najczęściej śpiewanych na nabożeństwie majowym pieśni jest pieśń „Chwalcie łąki umajone”. 
Brzmi ona tak:
Chwalcie, łąki umajone, góry, doliny zielone, 
chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki.
Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, 
chwalcie z nami Panią Świata, 
jej dłoń nasza wieniec splata.
Wielu malarzy namalowało portret Maryi, powstało także wiele Jej figur. Umieszczone w różnych kościołach i 
kapliczkach, przypominają o Jej miłości do Pana Jezusa i ludzi. Na całym świecie ludzie proszą Maryję o pomoc 
przed Jej obrazami i  figurami. Przyjeżdżają do miejscowości, w których znajdują się  figury Maryi z różnych 
sanktuariów na całym świecie (Matka Boża z Lourdes we Francji, z Loreto we Włoszech, z Fatimy w Portugalii, z 
Montserrat w Hiszpanii oraz japońska).
OPOWIADANIE

Święte miejsca Maryi
W poniedziałek Ania wróciła do szkoły bardzo szczęśliwa. Opowiadała koleżankom o niedzielnych odwiedzinach 
u babci.
 – W niedzielę byłam u mojej babci, która mieszka w Wąwolnicy – mówiła z przejęciem.
 – Jest tam kościół, a w nim śliczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Dziękowałyśmy Maryi za to, że 
mama urodziła zdrowe dziecko. Mama była tam już przed trzema miesiącami, ale beze mnie, jak lekarz 
powiedział, że dziecko może urodzić się zbyt wcześnie. 
– A ja z moją mamą byłam kiedyś w Licheniu, tam też jest obraz Matki Bożej, przed którym modli się zawsze 
dużo ludzi – zaczęła Gabrysia.  
– A moja mamusia co rok chodzi w pielgrzymce do Częstochowy – pochwaliła się Zosia. 
– Poproszę ją, może mnie zabierze w tym roku. 
– Z moim tatą to ja byłam w Chełmie, tam też jest sławny obraz Matki Bożej. Ksiądz Biskup ozdobił ten obraz 
koroną – mówiła Paulinka. 
Dziewczynki chwaliły się między sobą, która z nich widziała piękniejszy obraz Matki Bożej. Słysząc to Janek i 
Kuba, przerażeni gadulstwem dziewczynek, zapytali: 
– A wiecie, gdzie jest najbliżej kapliczka Matki Bożej? Dziewczynki przycichły trochę i zawstydzone 
odpowiedziały, że nie wiedzą. 
– A my wiemy i jak chcecie, to możemy tam razem pójść po południu, bo codziennie jest tam majówka – 
powiedział Kuba. 
– Jaka majówka? – pytały dziewczynki. 
– No taka, gdzie się śpiewa pieśni do Matki Bożej i odmawia… nooo tę… – zaplątał się Janek.
 – Litanię – podpowiedział Kuba. 



ZASTANÓW SIĘ!
– Gdzie można zobaczyć kapliczkę poświęconą Matce Bożej?
 – Kto z was modlił się przy takiej przydrożnej kapliczce?
 – W jaki sposób można  troszczyć się  o przydrożne kapliczki? 
– Kto z was pomagał sprzątać kapliczkę Matki Bożej? 

Postaraj się obejrzeć film : Królowa z Jasnej Góry
https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk

Zadanie:
Dzieci, które mają w domu podręcznik, proszę, aby wykonały ćwiczenia na str. 108-109.

Dzień 2

Obejrzyj film o Janie Pawle II: Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża. 

https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o

Zastanów się!
- Co najbardziej podobało ci się w osobie papieża?
- Jakimi cechami charakteru wyróżniał się  Jan Paweł II?

Zadanie:
W tym roku przypada 100 urodziny Świętego Jana Pawła II. Co możesz ofiarować Świętemu Papieżowi? 
Może modlitwę  na przykład w takich intencjach: za rodziców,  o pokój na świecie, o ustanie pandemii .

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III w e-dzienniku
lub na e-mail klasowy,- umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace 

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz e-mail klasowy - w godzinach od 12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy w godzinach od 12:00 -15:00.

                .   
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