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Klasa 1a
Przedmiot religia
Nauczyciel realizujący - Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj lub wysłuchaj z rodzicami fragment z Pisma Świętego :Ewangelia według św. Łukasza 19, 
1- 10 

„ I tak dotarli do Jerycha.  Mieszkał tam pewien przełożony poborców podatkowych, 
Zacheusz - człowiek bardzo bogaty.  Zapragnął zobaczyć Jezusa i dowiedzieć się, kim On 
jest, lecz z powodu niskiego wzrostu nie mógł Go dojrzeć w tłumie.  Pobiegł więc naprzód i 
wdrapał się na przydrożne drzewo (sykomorę), z którego mógł dobrze widzieć 
przechodzącego Jezusa.  Tymczasem Jezus zbliżył się do tego miejsca, spojrzał w górę i 
powiedział do niego: -Zacheuszu! Zejdź szybko na dół! Dzisiaj bowiem muszę być twoim 
gościem. Zacheusz pospiesznie zszedł z drzewa i z ogromną radością przyjął Jezusa w 
swoim domu.  Ludzie jednak byli tym oburzeni: - Poszedł do domu takiego grzesznika -
szeptali. W pewnym momencie Zacheusz wstał i powiedział: - Panie! Postanowiłem rozdać 
biednym połowę mojego majątku, a tym, których oszukałem pobierając zawyżony podatek,
oddam cztery razy tyle, ile zabrałem.- Dziś zbawienie zawitało do tego domu- powiedział 
Jezus- bo i ten człowiek jest potomkiem Abrahama.  Ja, Syn Człowieczy, przyszedłem 
właśnie po to, aby szukać i ratować tych, którzy się zgubili” .

Zastanów się:
- Kogo spotkał Zacheusz?
- Dla  Kogo się zmienił?
Każdy z nas potrzebuje coś zmienić w swoim postępowaniu. Może Ty również? W okresie Wielkiego
Postu,  w sposób szczególny, powinniśmy przygotować się na spotkanie z Panem Jezusem 
zmartwychwstałym. Mogę kolce zmienić w kwiaty – w coś pięknego, co cieszy Jezusa, bliskich, moją
duszę: nie jem w Wielkim Poście słodyczy, powstrzymam się w piątek od jedzenia mięsa, będę się 
modlił rano i wieczorem, pożyczę koledze kredki, powiem prawdę, będę się życzliwie odnosił do 
innych, będę posłuszny.
Jeżeli  uczynisz coś dobrego narysuj serduszko. Możesz wykorzystać   jedną ze stron  zeszytu 
przedmiotowego do religii. Postaraj się zapełnić całą kartkę dobrymi uczynkami  – <3 . 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica w klasach I-III 
– umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace.  

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail renatasmolbik2@gmail.com - , w godzinach 
od 12:00 -15:00.



Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail – renatasmolbik2@gmail.com, w godzinach 
od 12:00 -15:00.

                   


