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Treści do realizacji:

Dzień 1

Janek okazuje miłość mamie.
 Pewnego popołudnia, po powrocie ze szkoły, Janek rzucił się swojej mamie na szyję, ucałował ją i mocno 
przytulił. Nieco zaskoczona mama odwzajemniła oznaki miłości syna. Nic nie powiedziała, tylko spojrzała 
 z wielką radością na niego. Chłopiec sięgnął do plecaka, z którego wyjął trzy kwiatki: stokrotkę, mlecz i jaskra, 
ozdobione kilkoma źdźbłami zielonej trawy. Wręczył je mamie, nie przejmując się, że kwiatki już zwiędły.
 – Mamusiu, tak bardzo Cię kocham! – powiedział z uśmiechem Janek. 
– Ja też bardzo cię kocham, synku – odpowiedziała mama. 
– Wiem, mamusiu, że mnie kochasz. Ty, mamusiu, mnie urodziłaś i karmiłaś, i opiekowałaś się mną zawsze. 
Dzisiaj dziękuję Ci za to, mamusiu. 
 I też Cię, mamusiu, bardzo kocham. Mam też dla Ciebie laurkę, którą sam zrobiłem w szkole. Janek wyjął z 
plecaka własnoręcznie przygotowaną laurkę i podał mamie. Mama wzruszona przytuliła synka i długo nie 
wypuszczała go z uścisku. Oboje wiedzieli, że to, co ich łączy, to miłość matki i dziecka.
Zastanów się!
– Co zrobił Janek po powrocie ze szkoły?
 – Co zrobiła mama Janka, kiedy otrzymała od syna kwiatki?
 – Co oznaczały kwiatki, które Janek wręczył mamie? 
– Jaki jest Janek dla mamy?
 – Dlaczego Janek chce być dobry dla mamy? 
Nie zapomnijcie o swojej mamie w dniu jej Święta. Możecie również zrobić swoją laurkę dla mamy, starać się 

być uprzejmymi i wyjątkowo grzecznymi 😊 
Na jednej ze stron laurki możesz wpisać  następujące życzenia:
Dzisiaj, droga mamo,
masz twarz uśmiechniętą. 
Niechaj przez rok cały
 trwa to wielkie święto. 
Znajdują się one w podręczniku na str.111.

Zadanie:
Dzieci, które mają w domu podręcznik, proszę, aby wykonały ćwiczenia na str. 110 - 111.
Pomódl się za swoją mamę podczas wieczornej modlitwy np. w ten sposób:
Maryjo, Matko Jezusa. Dziękuję Ci za to, że opiekujesz się naszymi mamami, Ty pokazujesz naszym mamom, jak 
być dobrą matką. Proszę Cię o potrzebne Boże łaski dla mojej mamy, a mnie naucz  być tak dobrym, jak dobry 
jest Twój Syn Jezus.  Amen.
Możesz też poprosić tatę i włączyć piosenkę.
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=VbnX61GvHqU

Dzień 2

Jeżeli masz w domu obraz lub obrazek  Najświętszego Serca Pana Jezusa , przyjrzyj się jemu uważnie.
 Każdy z nas ma w swojej piersi serce. I te nasze serca biją ciągle, abyśmy mogli żyć. Czasami ludzie mówią, że 
ktoś komuś daje swoje serce na dłoni. Oznacza to, że kto ma bijące serce, ten żyje i może robić coś dobrego dla 
innych ludzi. Kiedy spojrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa z łatwością znajdziemy na nim Serce 
Pana Jezusa. Jest ono znakiem miłości Pana Jezusa do każdego z nas. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


Przeczytaj z rodzicami krótkie historyjki:
1. W szpitalu leży człowiek ciężko chory na serce. Chory bardzo potrzebuje nowego serca. Jest smutny, bo 

bardzo cierpi. Czeka na operację. Lekarz, bardzo dobry specjalista, robi mu operację przeszczepu serca. 
Chory wraca do zdrowia i teraz znów jest radosny, bo ma zdrowe serce.

2. W parku na ławce siedzi staruszka. Jest bardzo samotna. Nie ma ani dzieci, ani wnucząt. Nie ma żadnych
krewnych ani znajomych. Jest bardzo smutna, bo cierpi. Przechodząc obok niej, mała dziewczynka 
uśmiecha się do staruszki (daje jej laurkę w kształcie uśmiechniętego serca). Babcia uśmiecha się i już 
jest weselsza, smutek mija, bo ktoś okazał jej trochę serca.

3. Chodnikiem w mieście przechodzi do pracy dobry człowiek. Niesie dwa chleby. Spotykając żebraka, daje 
mu jeden chleb. Żebrak przyciska chleb do serca i uśmiecha się, bo dziś nie będzie już głodny. Smutek 
mija, bo ktoś okazał mu trochę serca.

Zastanów się!
– Jaką minę przed miłym gestem drugiego człowieka mieli: ciężko chory człowiek, staruszka w parku i żebrak 
siedzący na ulicy? 
– Co pocieszyło człowieka chorego?
 – Jaki miły gest dał uśmiech starszej pani.
 W powyższych historyjkach można zauważyć, że pomaganie innym, okazanie innym odrobiny serca, bycie dla 
innych dobrym jest bardzo ważne, bo sprawia i nam i innym wiele radości.
Przeczytaj z rodzicami opowiadanie.

Pomagać z serca
W niedzielę po obiedzie, kiedy Janek ze swoimi rodzicami wrócił ze spaceru po parku, tata Janka wyjął z półki 
„Biblię dla dzieci”. – Jasiu, czy chciałbyś razem ze mną poczytać opowiadania biblijne? – zapytał tata. 
– Tak, tak! – zawołał wesoło Janek, który chętnie słucha opowieści czytanych przez tatę. 
Tata usiadł w fotelu, wziął syna na kolana i zaczął czytać swoim ciepłym głosem: Był zwykły, słoneczny dzień w 
miasteczku Kafarnaum, które jak inne miasta żyło spokojnie, choć nie bez trosk dnia codziennego. Kupcy 
sprzedawali swoje towary, ludzie załatwiali sprawy w urzędach, a dzieci bawiły się wesoło i beztrosko na ulicach 
miasta. Gdy ludzie dowiedzieli się, że Pan Jezus uzdrawia, przynosili swoich chorych i umierających bliskich: 
rodziców, rodzeństwo i dzieci. Innego dnia Pan Jezus całymi godzinami nauczał podążających za Nim ludzi. Oni 
słuchali Go i zadawali Mu wiele pytań. Tak mijały długie godziny dnia. Zanim się spostrzegli, nastał wieczór. 
Daleko w tyle pozostało miasto, z którego wyruszyli w drogę, i daleko było do miasta, do którego zmierzali. Nikt 
nie miał jedzenia i wszyscy odczuwali już głód. Pewien chłopiec niósł ze sobą tylko pięć chlebów i dwie rybki, a 
głodnych ludzi szło wiele tysięcy. Pan Jezus poprosił uczniów, aby powiedzieli wszystkim, że za chwilę otrzymają 
posiłek. Kiedy ludzie usiedli na trawie, uczniowie zaczęli rozdawać pięć chlebów i dwie ryby wielu tysiącom 
głodnych, ale chlebów nie ubywało, a ryby się nie kończyły. Ludzie spożywający posiłek łamali sobie tyle chleba i 
brali tyle ryby, ile chcieli. To Pan Jezus sprawił, że wszyscy, którzy Go słuchali, mogli się dobrze najeść, aby mieć 
siłę do słuchania Jego nauki i energię do dalszej podróży. Tata zamknął książkę i spojrzał pogodnie na syna, 
mówiąc: – Widzisz, Janku? Pan Jezus dba o ludzi, o ich zdrowie i potrzebę jedzenia. Jest dobry i kocha 
wszystkich. Pan Jezus sam pomaga potrzebującym, a nas uczy troski o innych ludzi.
 – Ja też chcę pomagać innym ludziom! – wykrzyknął Janek. 
Zerwał się natychmiast z kolan taty i pobiegł do kuchni, gdzie mama zmywała po obiedzie naczynia. 
– Mamusiu – zapytał Janek mamy – czy mogę ci teraz pomóc? 
Chcę pomagać tak jak Pan Jezus. Mama uśmiechnęła się ciepło do syna i mówiąc tylko „dziękuję”, podała Jasiowi
ściereczkę do wycierania naczyń. Tata wszedł do kuchni i widząc, że syn pomaga w zmywaniu, powiedział do 
żony:
 – Widzę, że nasz syn tak samo jak Pan Jezus potrafi dawać innym ludziom swoje serce, pomagając im. A do 
Janka powiedział: 
– Brawo, jestem z ciebie dumny, synku. 
Możecie również sami postarać się wykonać coś dobrego np. chętniej odrabiać lekcje, poukładać na biurku lub 

wynieść śmieci. Powodzenia 😊
Zadanie:
Dzieci, które mają w domu podręcznik, proszę, aby wykonały ćwiczenia na str. 112 - 113.



Zbliża się miesiąc czerwiec, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Postaraj się odmówić 
litanię chociaż raz w tygodniu do Jego Serca.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III w e-dzienniku
lub na e-mail klasowy lub utworzony przeze mnie renatasmolbik2@gmail.com

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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