
Tydzień obejmuje okres od 20.04. do 25.04.2020

Klasa II b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący  Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Poproście rodziców , aby razem z wami przeczytali fragment z Ewangelii według św. Jana 20,1 -9.
„A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona 
Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu 
 i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń 
 i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z 
martwych”. (J 20,1-9) 
Zastanów się:
– Kto pierwszy przybył do grobu Pana Jezusa?
 – Co zobaczyła przy grobie Maria Magdalena? 
– Komu Maria Magdalena oznajmiła wiadomość o pustym grobie? 
– Co zrobili Piotr i Jan?
 – Jak zachowali się przy grobie?
Usłyszeliście słowa „pierwszy dzień po szabacie”. Szabat to sobota.
 – Jaki jest kolejny dzień?
 – Co się wydarzyło w tym dniu? 
– Kto pierwszy dowiedział się o zmartwychwstaniu Jezusa? 

  Jezus zmartwychwstał w nocy z soboty na niedzielę. Dlatego niedziela jest dla wszystkich 
wierzących dniem największej radości, ale także pierwszym dniem tygodnia. Pan Jezus 
zmartwychwstaniem otworzył nam drogę do nieba, czyli do szczęścia z Bogiem na zawsze. 
Zapamiętaj!
Niedziela to:
PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA
PAMIĄTKA ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA
DZIEŃ ŚWIĘTY
 

Zadanie: Poproś rodziców o pomoc. Spróbujcie razem przedstawić poniższy fragment przeczytanej 

Ewangelii. Życzę dobrej nauki, ale i zabawy😊. 
Pierwszego dnia (pokazujemy jeden palec) 
Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, (najpierw głowa leży na dłoniach, a potem 
przeciągamy się) 
Maria Magdalena przyszła do grobu. (marsz w miejscu) 
Zobaczyła tam, (dwie dłonie przyłożone do oczu – jakby lornetka) 
że wielki kamień (rozkładamy dwie ręce i pokazujemy wielki kamień) 
został odsunięty od grobu. (naśladujemy przepychanie kamienia) 



Bardzo ją to zdziwiło. (trzymamy dłonie na głowie i ruszamy nią na boki)
 Pobiegła do Piotra i Jana (biegniemy w miejscu) 
i ogłosiła im: (zwijamy obie dłonie wokół ust) 
„Wielki kamień (rozkładamy dwie ręce i pokazujemy wielki kamień)
 został odsunięty od grobu, (naśladujemy przepychanie kamienia)
 a grób jest pusty, nie ma w nim Pana”. (rozkładamy ręce i kiwamy przecząco głową) 
Piotr i Jan pobiegli do grobu, (biegniemy w miejscu)
 zajrzeli do środka (przykładamy dłoń do czoła i rozglądamy się)
 i grób rzeczywiście był pusty. (kiwamy potakująco głową)
 Ujrzeli i uwierzyli. (składamy ręce na piersiach) 
Pan Jezus zmartwychwstał. (podnosimy ręce w górę).
Udało się ? Brawo!

Dzień 2

Pan  Jezus uczył nas jak mamy naśladować miłosierdzie Boże. Powiedział: „Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny”. (Łk 6,36)
Na swoją apostołkę wybrał świętą siostrę Faustynę Kowalską. Przeczytajcie o niej z rodzicami.

 Faustyna to imię, które przyszła święta przyjęła w zakonie, a jako dziecko miała na imię Helenka. 
Mała Helenka najlepiej jak umiała pomagała mamie w domowych obowiązkach. Ponieważ miała 
dziewięcioro rodzeństwa, to obowiązków było dużo. Dlatego – choć była zdolna – skończyła tylko 
trzy klasy i nie mogła się dalej uczyć. W wieku 7 lat usłyszała po raz pierwszy głos Jezusa wzywający
ją do świętości. Odtąd pragnęła ofiarować swe życie Bogu i bliźnim, choć jeszcze nie wiedziała, jak 
to zrobić. Wielkie ubóstwo w domu sprawiło, że przyszła święta już od 14 roku życia pracowała 
jako służąca. Swoje obowiązki wykonywała bardzo starannie. Helenka odpowiedziała na głos 
Jezusa i postanowiła wstąpić do klasztoru. Gdy została przyjęta, otrzymała imiona zakonne – Maria 
Faustyna. Pewnego dnia siostrze Faustynie objawił się Jezus, który chciał, aby przypomniała 
ludziom prawdę o miłosierdziu. Namalowany na podstawie objawień obraz Jezusa z podpisem 
„Jezu ufam Tobie” oraz modlitwa koronką miały pomóc grzesznym ludziom odnaleźć drogę do 
Boga, który chce im przebaczyć. Siostra Faustyna modliła się, aby ludzie, którzy grzeszą, zmienili 
swoje życie i wrócili do Boga. Siostra Faustyna zmarła, mając 33 lata. W roku 1993 papież Jan 
Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 30 kwietnia 2000 r. – świętą. 
Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze, który znajduje się w Krakowie – Łagiewnikach. tam zmarła
5 października 1938 roku i to miejsce stało się pierwszym na świecie sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia.
 Pan Jezus polecił siostrze Faustynie, aby namalowano obraz z Jego postacią. Na obrazie możemy 
zobaczyć, jak z serca Pana Jezusa wydobywają się promienie. Może taki obraz macie w domu, albo 
widzieliście w kościele. 
– Jakie są kolory promieni?
 Po śmierci na krzyżu żołnierz przebił serce Pana Jezusa włócznią. Wypłynęły z niego krew i woda. 
Do nich nawiązują promienie na obrazie. Kolor bladoniebieski (bardzo jasny) to symbol wody, która
podczas chrztu obmywa duszę z grzechów. Czerwień oznacza krew Pana Jezusa, którą z miłości 
przelał na krzyżu za nasze złe czyny.
 Gdy Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie, polecił jej przekazać wszystkim, że pragnie, aby 
została ustanowiona Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Prośba Pana Jezusa została spełniona – 
uroczystość tę obchodzimy tydzień po Niedzieli Zmartwychwstania. Niedziela Miłosierdzia Bożego 
najpierw była obchodzona jako święto w Polsce, a 30 kwietnia 2000 roku Papież Jan Paweł II 
 ogłosił tę uroczystość jako obowiązującą dla całego świata.

Każdy z nas powinien być miłosierny i na wzór Boga umieć przebaczać tym, którzy nam zrobili coś 



przykrego. Prawda ta jest zawarta w modlitwie „Ojcze nasz”, którą często odmawiamy. Podczas 
dzisiejszego pacierza, wypowiadając słowa „I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom”, postaraj się przebaczyć komuś, kto wyrządził ci krzywdę.

Zadanie: naucz się modlitwę na 29.04.2020r. – poproś rodzica o ocenę.
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

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.

                   


