
Tydzień obejmuje okres od 15.06. do 23.06.2020

Klasa  2 a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Witam was bardzo serdecznie. Dziś spotykamy się po raz ostatni w tym roku szkolnym. Cały rok 
pracowaliśmy, uczyliśmy się, poznawaliśmy Boga, który jest naszym Ojcem. Po trudach nauki w 
ciągu całego roku nadchodzi czas odpoczynku. Takim odpoczynkiem dla uczniów i nauczycieli są 
wakacje. 
– Dlaczego potrzebne są nam wakacje? 
– Z kim możemy spędzać wakacje?
 – Gdzie możemy wyjechać na wakacje? 
– Jak wasze rodziny zaplanowały wakacyjny wypoczynek? 
Uczniowie Jezusa też potrzebowali odpoczynku po trudach głoszenia Ewangelii, posłuchajcie, co 
Jezus im powiedział: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”(Mk 
6,31) 
Podczas wakacji pamiętajcie, że odpoczynek to czas, w którym także należy chwalić Boga. W czasie 
wakacji nie zapominajmy o Panu Bogu. 
– Gdzie możemy odnaleźć Boga w czasie wakacji? Oczywiście w kościele, przy krzyżach 
przydrożnych, kapliczkach, w domu. Cały świat jest znakiem Pana Boga. Przypominajmy swoim 
rodzicom o niedzielnej Mszy Świętej i wspólnej modlitwie. Zanim wyjedziemy na wakacyjny 
niedzielny piknik, odwiedźmy całą rodziną Jezusa w kościele. Po radosnej całodziennej zabawie nie 
zapomnijmy o wieczornej modlitwie. 

Zapamiętaj!
Wakacje są radosnym czasem odpoczynku razem z Bogiem. 

Wyjazd nad morze
 Na zakończenie roku szkolnego klasę II czekała niemała niespodzianka. Pani Ewa i pani Jola, razem 
z rodzicami, zorganizowały wyjazd nad morze dla całej klasy. Wielu uczniów jeszcze nigdy nad 
morzem nie było, dlatego wszyscy czekali z niecierpliwością na dzień wyjazdu. Gdy już nadszedł, 
przed szkołą panował spory ruch. Rodzice pomagali zapakować bagaże. Po chwili pożegnania, 
wszyscy uczniowie wsiedli do autokaru razem z opiekunami. Dzieci machały przez szyby, a rodzice 
starali się ukrywać łzy wzruszenia. Uśmiechnięta pani Jola przywitała uczniów i wyjaśniła, że na 
początku podróży pomodlą się o jej szczęśliwy przebieg. Wszyscy wykonali znak krzyża i odmówili 
modlitwę. Po kilku godzinach klasa II szczęśliwie dotarła na miejsce.
 – Ja chcę prosto do wody.
 Zaraz napompuję swoje koło – powiedział Michał. 
– Nie Michale, najpierw musimy zanieść bagaże do pokoju i rozpakować się – powiedziała pani 
Ewa.
 – A gdy odpoczniecie, zjemy wspólny obiad i pójdziemy przywitać się z morzem. Pani poprosiła, 
aby wszyscy dobrali się w czwórki, ponieważ pokoje były czteroosobowe. Po kilku minutach 
wszyscy byli już w swoich pokojach. 
– Popatrzcie, przez okno widać morze – zawołała Karolina.
 – Jakie ono wielkie – dziwiły się koleżanki. 
Po południu cała klasa biegała wesoło po plaży wśród promieni słońca. 
– Znalazłam muszelkę – wołała radośnie Weronika. 



– A ja widzę statek – powiedział Janek i pokazał go kolegom. Dominik, Michał i Bartek od razu 
zabrali się do budowy zamku z piasku. 
– Jaki piękny jest świat stworzony przez dobrego Boga – zamyśliła się Weronika, wsłuchując się w 
szum morza. 
Drogie dzieci!
Życzę wszystkim mile spędzonych wakacji, dużo słońca i radości. W przyszłym roku szkolnym 
zapraszam ponownie na lekcje religii w klasie III, a będzie to czas szczególnego przygotowania do
Pierwszej Komunii Świętej.

Uczniowie, którzy mają już podręczniki proszę wykonać ćwiczenia z katechezy 51.
Może podczas wieczornej modlitwy podziękujecie dobremu Bogu za wszystkie łaski, jakie 
otrzymaliście w ciągu roku szkolnego .

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III 
w e-dzienniku lub na e-mail klasowy

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.

                                                              


