
Tydzień obejmuje okres od 11.05. do 15.05.2020

Klasa  2 a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Rozmowy Karoliny.
 Mama Karoliny musiała wyjechać na trzy tygodnie w delegację. Karolinie było bardzo smutno 
rozstać się z mamą. Bardzo ją kocha, zwierza się jej z najskrytszych tajemnic. Mama jest jej 
najlepszą przyjaciółką. Codziennie wiele czasu spędzają na rozmowach o różnych sprawach. 
Karolina opowiada mamie o swoich smutkach i radościach. Nie wiedziała, jak da sobie radę bez 
tych rozmów. Obie przy pożegnaniu obiecały sobie, że najpilniejsze sprawy będą omawiać w 
codziennych rozmowach telefonicznych. Dzięki temu Karolina będzie czuła się bliżej mamy i 
przynajmniej w ten sposób będą mogły z sobą porozmawiać. Gdy mama wróciła, cały wieczór 
spędziły razem.
ZASTANÓW SIĘ:
– Kto z was, podobnie jak Karolina, lubi rozmawiać z mamą lub tatą?
 – O czym z nimi rozmawiacie?
Z Bogiem, naszym Ojcem w niebie, również możemy rozmawiać, chociaż Go nie widzimy. Taką 
rozmowę nazywamy  modlitwą. Przykłady pięknej modlitwy do Boga Ojca dał nam Pan Jezus, kiedy
żył na ziemi. 
Jezus modlił się rano, wieczorem, a nieraz nawet i nocą. Czasem modlił się sam, w ciszy, a czasem 
wspólnie z innymi. Apostołowie często przyglądali się i przysłuchiwali modlitwie Jezusa. Pragnęli 
modlić się tak jak On. Pewnego dnia poprosili: „Panie, naucz nas się modlić”. Posłuchajcie słów, 
które Pan Jezus powiedział. Mt 6,8b-13.
„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech 
przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, 
którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!”
Od tamtego czasu wszyscy uczniowie Jezusa modlą się słowami tej modlitwy. Jest to jedna z 
najpiękniejszych modlitw, ponieważ zwracamy się w niej do Boga – Ojcze. Prosimy Go o wszystko, 
co jest nam potrzebne, wierząc, że kochający Ojciec wysłucha naszych próśb.
KTO SIĘ DOBRZE MODLI?
– Czy modlił się dobrze ten, kto klęczał w kościele przez całą Mszę?
 – Czy może ten, kto na modlitwie chwalił się, że w piątek nie zjadł parówki na śniadanie? 
– Może jednak ten, kto odmawiając różaniec, nie spoglądał na zegarek i nie sprawdzał, czy zdąży 
na film, tak jak jego koledzy? 
Otóż można rozpoznać, kto się dobrze modlił. 
To ten, kto stał się lepszym człowiekiem, kto po „amen” wstaje i pomaga mamie i tacie, czyli ten,
kto słowa Boże wypełnia w życiu.

Zadanie:
Uczniowie, którzy mają już podręczniki proszę wykonać ćwiczenia z katechezy 43.
Przypomnijcie sobie modlitwę „Ojcze nasz”. Za kogo pomodlisz się?

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?
- Kto w jego życiu był najważniejszy?

Zadanie: 
W tym roku przypada 100 rocznica urodzin 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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