
Tydzień obejmuje okres od 01.06 do 05.06.2020

Klasa 1b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący - Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

W tą niedzielę obchodziliśmy w kościele Uroczystość Zesłania Ducha Świętego inaczej zwaną - Zielone  Świątki. 
Żeby lepiej zrozumieć Kim jest Duch Święty, możesz wspólnie z rodzicami obejrzeć filmy.

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
https://www.youtube.com/watch?v=6UAHAhFNQTo
https://www.youtube.com/watch?v=-jHwTySRTYk
piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=0O7H1Pystqs

Zadanie:
Naucz się piosenkę do Ducha Świętego.

Dzień 2

„Ojcze  nasz,  który  jesteś  w niebie”,  bardzo,  bardzo Cię  kochamy i  pragniemy przyjść  do Ciebie.  Panie  Jezu
prowadź nas, prowadź nas przez życia czas.
 Przed  nami  wielka  uroczystość,  podczas  której  będziemy  mogli   iść  za  Jezusem  po  naszych  drogach.  Ta
uroczystość nazywa się Boże Ciało .
Monstrancja  jest  szczególnym  miejscem  przebywania  Pana  Jezusa.  Monstrancja  najczęściej  kształtem
przypomina słońce,  wewnątrz  niej  znajduje  się  nieduże koło,  jest  pięknie  zdobiona,  wykonana ze  złota  lub
pozłacana, na jej szczycie znajduje się krzyż. 
– Gdzie widzieliście monstrancję? 
– Kogo kapłan umieszcza w monstrancji? 
W monstrancji jest obecny Pan Jezus pod postacią białego chleba – Hostii. 
Monstrancję z Panem Jezusem widzieliście przy Bożym grobie w kościele. 
Czasami bywa tak,  że  idziemy na spacer  z  Panem Jezusem,  naszym najlepszym Przyjacielem obecnym pod
postacią chleba. Ta wędrówka nazywa się procesją. Procesja to uroczysty pochód ludzi, którzy się modlą. Raz w
roku odbywa się uroczysta procesja Bożego Ciała. Po Mszy Świętej kapłan bierze w swoje dłonie monstrancję z
Panem Jezusem, a za nim podążają wierni. W ten sposób wyznają wiarę i miłość swojemu Bogu oraz dziękują za
to,  że  pozostał  pod  postacią  chleba.  Dzieci  w  tej  procesji  mają  szczególne  miejsce.  Niosą  poduszki,  szarfy,
dziewczynki sypią kwiaty, a chłopcy mogą np. nieść różaniec albo dzwonić dzwonkami. Procesja zatrzymuje się
przy przygotowanych wcześniej czterech ołtarzach, gdzie czytana jest Ewangelia. Przy każdym ołtarzu kapłan
błogosławi monstrancją, w której jest Najświętszy Sakrament – Pan Jezus ukryty w chlebie. Pan Jezus każdego
roku wędruje ulicami miast, miasteczek i wsi. trasa tej wędrówki jest pięknie udekorowana: chorągiewkami,
kwiatami…, a w oknach domów widać często obrazy Pana Jezusa.  Ludzie robią te dekoracje,  bo wiedzą, że
pośród nich wędruje sam Bóg. Chcą oddać Mu jak największą cześć. Po procesji Pan Jezus wraca do kościoła i
tam codziennie czeka na nas ukryty w tabernakulum. Czeka i bardzo się cieszy, gdy Go odwiedzamy.

Zadanie:
Dzieci, które mają w domu podręcznik, proszę, aby wykonały ćwiczenia na str. 96 - 97. 
Możesz nauczyć się również modlitwę:
„Ojcze  nasz,  który  jesteś  w niebie”,  bardzo,  bardzo Cię  kochamy i  pragniemy przyjść  do Ciebie.  Panie  Jezu
prowadź nas, prowadź nas przez życia czas.

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
https://www.youtube.com/watch?v=0O7H1Pystqs
https://www.youtube.com/watch?v=-jHwTySRTYk
https://www.youtube.com/watch?v=6UAHAhFNQTo


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.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III w e-dzienniku
lub na e-mail klasowy lub utworzony przeze mnie renatasmolbik2@gmail.com


