
Tydzień obejmuje okres od 01.06. do 05.06.2020

Klasa IV a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący  Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj temat z podręcznika katecheza 35 . Znajdziesz tam także perykopę biblijną Łk 9,12-17. 
„Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Jezusa Dwunastu, mówiąc: «Odpraw 
tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo 
jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: 
«Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich 
tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im
rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A 
On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, 
połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, 
 a zebrano jeszcze z tego co zostało, dwanaście koszów ułomków”.
ZASTANÓW SIĘ!!!
 Idącym za Jezusem i słuchającym Go brakło chleba, Jezus zatroszczył się o nich.
– W jakim miejscu znaleźli się apostołowie i tłum ludzi słuchających Jezusa? 
– Czego brakuje na pustkowiu? 
– Na jaki pomysł nakarmienia ludzi wpadli apostołowie? 
– Co apostołowie mieli do jedzenia?
 – Jaki pomysł oprócz odprawienia tłumów mieli jeszcze apostołowie? 
– Jak liczny był tłum ludzi? 
– Co zrobił Jezus z chlebem?
– Co zrobiono z chlebem, którego nie zjedzono? 
– Ile ułomków zebrano?
 – Dlaczego Jezus nakazał zebrać chleb, który nie został zjedzony?
 – Jaka powinna być nasza postawa wobec chleba i innego jedzenia? 
– Co to znaczy, że mamy szanować chleb?
 – Co możemy zrobić z chlebem, który zostaje? 
- Czy dostrzegam głodnych wokół siebie?
– Gdzie można spotkać ludzi, którzy bardzo często są głodni?
 – Dlaczego dzieci czasami przychodzą do szkoły głodne? 
– Dlaczego dzieci najczęściej nie przyznają się do tego, że są głodne?
 – Co sprawia, że wśród ludzi bogatych są tacy, którzy nie mają co jeść?
 – Gdzie obecnie na świecie głoduje najwięcej ludzi? 
 Przeczytaj wypowiedź Matki Teresy z Kalkuty:
 „Posłuchajcie o małej dziewczynce, którą znalazłam na jednej z ulic Kalkuty. Miała może sześć lat, 
a po jej twarzy poznałam, że jest głodna i nie jadła od kilku dni. Dałam jej kromkę chleba, a ona 
zaczęła ją jeść, powoli, po jednym okruszku. Powiedziałam: «Jedz chleb, nie bój się, jedz». Dziecko 
powiedziało: «Boję się, bo jak chleb się skończy, znowu będę głodna». Ta dziewczynka mogłaby 
nauczyć czegoś wszystkie dzieci. Ona jest ich siostrą”. (Matka Teresa z Kalkuty, Miłość – owoc, 
który dojrzewa w każdym czasie,  Warszawa 1990, s. 171)
Zaśpiewaj piosenkę z podręcznika str.83. Pomoże ci ten link:
https://www.youtube.com/watch?v=3Wvs6V18Q78

https://www.youtube.com/watch?v=3Wvs6V18Q78


Zadanie
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 72-73

Dzień 2

Przeczytaj katechezę 36 z podręcznika str. 84-85

Możesz zaśpiewać piosenkę znajdującą się w podręczniku str. 85. Pomocą będzie poniższy link
https://www.youtube.com/watch?v=P4NfRSfV_PE

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 74-75.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica  w klasach IV 
– V w  e-dzienniku lub e-mail klasowy. 

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy . Konsultacje w godzinach od 12:00 
-15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy . Konsultacje w godzinach od 12:00 
-15:00.

                   

https://www.youtube.com/watch?v=P4NfRSfV_PE

