
Tydzień obejmuje okres od 11.05. do 15.05.2020

Klasa 3a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj fragment z Pisma Świętego:
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 
Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 
Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie”.
 Pan Jezus prosił swoją Matkę, by była pośredniczką między Nim a nami, czyli Jego uczniami. 
Pośrednik to osoba, która niesie nasze listy, prośby, podziękowania.
– Co przez Maryję możemy zanieść Panu Jezusowi?
 – W jaki sposób możemy to robić?
Oczywiście przez nabożeństwa maryjne, nowenny, modlitwy maryjne. 
Miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. W maju odprawiane są nabożeństwa majowe, podczas 
których ludzie gromadzą się  w kościołach i przy kapliczkach,  modlą się do Matki Bożej, Maryi. 
Śpiewają pieśni i odmawiają litanię, czyli mówią Maryi najpiękniejsze słowa, którymi Ją nazwano. 
Modlitwę tę ułożono w Loretto, mieście we Włoszech, i dlatego nosi nazwę „Litania loretańska”. 
Wymienia się w niej różne czułe imiona Maryi. Mówimy do Niej np. Matko najmilsza, Panno 
roztropna, a także Królowo świata. Po każdym z tych pięknych imion wszyscy mówią do Maryi 
„módl się za nami”. 
Jedną z najczęściej śpiewanych na nabożeństwie majowym pieśni jest pieśń „Chwalcie łąki 
umajone”. 
 
Postaraj się obejrzeć film : Królowa z Jasnej Góry
https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk

W podręczniku na str.127 znajduje się Litania Loretańska. Możesz również  odszukać ją w swoim 
modlitewniku „Ojcze nasz”. Zaproś rodziców, rodzeństwo do wspólnej modlitwy.
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str. 110-111.

Dzień 2

Obejrzyj film o Janie Pawle II: Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża. 

https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o

Zastanów się!
- Co najbardziej podobało ci się w osobie papieża?
- Jakimi cechami charakteru wyróżniał się  Jan Paweł II?

Zadanie:
W tym roku przypada 100 urodziny Świętego Jana Pawła II. Co możesz ofiarować Świętemu 
Papieżowi? 
Może modlitwę  na przykład w takich intencjach: za rodziców,  o pokój na świecie, o ustanie 
pandemii .

https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk
https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o


Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III 
w e-dzienniku lub na e-mail klasowy- umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace 

Konsultacje dla uczniów 

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

Konsultacje dla rodziców

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