
Tydzień obejmuje okres od 20.04 do 25.04.2020

Klasa 1a
Przedmiot religia
Nauczyciel realizujący - Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

  Minął Wielki Tydzień. Nie mogliście uczestniczyć w wielu bardzo ważnych wydarzeniach. Może 
oglądaliście  w telewizji lub w Internecie. Przypomnijmy sobie znaczenie niektórych z nich . 
Możecie poprosić  rodziców, aby pomogli wam przeczytać  opowiadanie. 

Odwiedzamy Jezusa.

Była Wielka Sobota rano. Mama powiedziała do Kuby: – Kuba, dzisiaj jest Wielka Sobota. Pomożesz 
mi przygotować święconkę? – Chętnie, Mamusiu – odpowiedział Kuba. – Ale co to jest święconka? 
Mama uśmiechnęła się i wyjaśniła synkowi: – Święconka to specjalnie przygotowane pokarmy: 
jajka, chleb, wędliny, przyprawy, które wkłada się do pięknie ozdobionego koszyczka i zanosi się w 
Wielką Sobotę do kościoła. W kościele ksiądz poświęca te pokarmy, aby można je było zjeść na 
śniadaniu wielkanocnym. Kuba uśmiechnięty od ucha do ucha pomagał mamie przygotować 
święconkę. Z radością malował jajka na różne kolory specjalną farbką. Kiedy wszystko było gotowe, 
mama dała Kubie baranka z cukru. – Baranka też trzeba włożyć do koszyczka – dodała, widząc na 
twarzy Kuby zdziwienie. – A teraz pójdziemy do kościoła, żeby kapłan poświęcił te pokarmy. W 
kościele Kuba nie mógł się napatrzeć na mnóstwo pięknie ozdobionych koszyczków z pokarmami 
ustawionych na bardzo długim stole wzdłuż kościoła. Mama również postawiła tam koszyk i razem z
Kubą poszła do Bożego grobu. Po drodze tłumaczyła synkowi: – Pójdziemy pomodlić się przy Bożym
grobie. – I będzie stała tam trumna? – spytał Kuba. – Nie, synku. To grób inny niż wszystkie groby na
cmentarzu. Tam w monstrancji jest Hostia, w której jest żywy Pan Jezus. Kiedy Pan Jezus umarł na 
krzyżu, Jego ciało zostało położone w grobie, ale Pan Jezus, który jest prawdziwym Bogiem, 
zmartwychwstał, pokonał śmierć i wyszedł z grobu żywy. A grób pozostał pusty. Kiedy Kuba z mamą 
doszli do Bożego grobu w kościele, chłopiec zauważył figurkę martwego ciała Pana Jezusa. Zapytał 
mamę: – Dlaczego tu leży umarły Pan Jezus? Przecież mówiłaś, mamo, że Pan Jezus wyszedł z grobu
i grób jest pusty!

– Tak, synku, odpowiedziała mama. Pan Jezus wyszedł z grobu i grób był pusty. Ta figura leży tutaj 
dlatego, że ma nam dzisiaj, w Wielką Sobotę, przypominać, że Pan Jezus po śmierci na krzyżu leżał 
w grobie. Teraz mama uśmiechnęła się i wskazała ręką do góry. Kuba dopiero w tym momencie 
zauważył coś, czego wcześniej nie dostrzegł. Wysoko nad grobem stała otulona białym welonem 
monstrancja, w której jaśniał Najświętszy Sakrament. – Pan Jezus żyje – powiedziała cichutko 
mama. – Jest tutaj z nami pod postacią tego białego chleba – Hostii. Po chwili mama dodała: – 
Synku, spójrz na krzyż. Cierpiał na nim Pan Jezus. Cierpiał i umarł z miłości do każdego człowieka. 
Światło palących się świec to znak, że Pan Jezus pokonał mroki śmierci i przeszedł do życia. A te 
piękne kwiaty to znak naszej radości, którą nam daje Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie.

Przeczytajcie  opowiadanie biblijne lub wysłuchajcie z rodzicami fragment z Pisma Świętego -
Ewangelia według św. Mateusza 28,1-8 

Po śmierci Pana Jezusa na krzyżu Jego ciało złożono do grobu. Grób wykuto w skale i zamknięto 
ogromnym, ciężkim kamieniem . Postawiono straże broniące dostępu do Pana Jezusa . Smutny był 
to widok. W niedzielę rano przychodzą do grobu kobiety, które bardzo kochają Pana Jezusa.  Coś 



trzymają w dłoniach. To słoiczki z pachnącymi olejkami i ziołami. Chcą skropić ciało Pana Jezusa, bo 
tak nakazywał zwyczaj. Myślą: „Poprosimy straże, odsuną nam głaz”. Przychodzą i… widzą, że 
kamień jest odsunięty, grób pusty, a silni żołnierze drżą ze strachu. Na głazie jaśnieje anioł w 
szatach białych jak śnieg. Kobiety przestraszyły się. „Nie bójcie się – mówi Anioł – szukacie Jezusa 
ukrzyżowanego, tu Go nie ma, powstał z martwych”. Jakże cieszą się kobiety. Jezus żyje! Zwyciężył! 
Pokonał śmierć i zło. Biegną powiedzieć o tym uczniom. 
Zastanówcie się:
– W jaki dzień kobiety szły do grobu Jezusa? 
– Kto im powiedział o zmartwychwstaniu Jezusa?
 – Dlaczego kobiety tak bardzo z tego się ucieszyły?
 – Co pokonał Pan Jezus? 
– Dlaczego się cieszymy, że Jezus żyje? 
Zapamiętaj!
Na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa obchodzimy święto zwane Wielkanocą. W tym dniu 
wszyscy wierzący spotykają się z Jezusem na Mszy Świętej. Każda niedziela w roku przypomina nam
o tym wydarzeniu i dlatego niedziela jest dniem świętym. W czasie wielkanocnym pojawiają się w 
kościele znaki Chrystusa zmartwychwstałego. Jest nim baranek z chorągiewką. Czerwona 
chorągiewka z krzyżem jest znakiem zwycięstwa Pana Jezusa nad śmiercią i złem. Drugim znakiem 
jest świeca. Jest to paschał. Można ją zobaczyć w kościele. Czerwone kulki umieszczone w niej 
 w kształcie krzyża przypominają rany Pana Jezusa na rękach, stopach  i boku.
 – Ile jest tych czerwonych kulek? Możesz policzyć oglądając Mszę Świętą.
 Na świecy jest także napisany obecny rok 20… i dwie litery greckie: alfa i omega. 
Baranek i paschał przypominają Chrystusa. 

Napisz w zeszycie przedmiotowym: Katecheza 40. Odpowiedz na pytanie – jakie znaki w kościele 
przypominają Chrystusa zmartwychwstałego?

Dzień 2
Przeczytajcie jeszcze raz fragment z Pisma Świętego - Ewangelia według św. Mateusza 28,5-8.
„Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce,
gdzie leżał. A idźcie szybko  i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed 
wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od 
grobu, (…) z wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom”. (Mt 28,5-8)
Zastanów się:
- Co zrobiły i w jakim stanie były kobiety, gdy anioł oznajmił im, że Jezus powstał z martwych?
– W jaki sposób ludzie wyrażają radość? 
– Jakim okrzykiem wyrażamy radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa? 
Oczywiście tym słowem jest Alleluja. Oznacza ono – „wysławiajcie Pana”.
Podczas Mszy świętej słyszymy Alleluja przed czytaniem przez księdza Ewangelii.
Zadanie domowe: naucz się modlitwę na 29.04.2020r. Poproś rodzica o ocenę.
 Akt miłości.
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica w klasach I-III 
– umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace.  

Konsultacje dla uczniów 



Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail renatasmolbik2@gmail.com - w godzinach 
od 12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail – renatasmolbik2@gmail.com, w godzinach 
od 12:00 -15:00.

                   


