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Klasa  2 b 

Przedmiot religia 

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik 

 

Treści do realizacji: 

Dzień 1 

 
– Zgadnij co to jest? 

Bez niego żyć nie dasz rady,  

najlepiej, aby było bez wady 

Stuk-puk, stuk-puk bije wielce, 

 a nazywa się… (Serce) 

Czy pamiętasz piosenkę  „Sercem kocham Jezusa”. Można ją zaśpiewać.  

Spróbuj  poszukać ręką swojego serca i posłuchać, jak ono bije.  

Serce jest bardzo ważne, bo dzięki niemu możemy żyć i kochać. Serce jest symbolem miłości. 

Niekiedy ktoś mówi „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują serca na kartkach lub laurkach z 
życzeniami, a potem dają je komuś bardzo drogiemu i kochanemu. Pan Jezus, który przyszedł na 

świat jako człowiek, też miał swoje serce, które bardzo umiłowało ludzi.  

 Pan Jezus przyszedł na świat, ponieważ bardzo nas kocha. Z miłości do ludzi narodził się w szopie, 

nauczał, uzdrawiał, karmił ich, brał dzieci na kolana. Z miłości do nas pozwolił się przybić do krzyża. 

Żołnierz przebijając bok Jezusa, przebił jednocześnie Jego serce, z którego wypłynęła krew i woda.  

Pan Jezus powiedział: „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich”. 

(J 15,13) 

Czerwiec jest szczególnie poświęcony Sercu Jezusa. To w tym miesiącu  

 w każdym kościele odbywają się nabożeństwa czerwcowe. W czasie tych nabożeństw odmawiamy 

litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Oto niektóre wezwania: 

 Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne.  

Serce Jezusa, włócznią przebite.  

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości.  

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. 

W miesiącu czerwcu przypada także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Zastanów się! 

– W jaki sposób możemy podziękować Jezusowi za Jego kochające serce?  

– W którym miesiącu szczególnie czcimy Serce Jezusa?  

– O której godzinie jest odprawiane nabożeństwo do Najświętszego Serca  Pana Jezusa w twojej 
parafii? 

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, poproś rodziców, aby  odmówili 

wspólnie z tobą. 

 

Uczniowie, którzy mają już podręczniki proszę wykonać ćwiczenia z katechezy 50 . 

 

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. 

 

 


