
 

Tydzień obejmuje okres od 15.06. do 23.06.2020

Klasa 3b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przed nami wakacje. Jest to czas odpoczynku, czas wolny od nauki. Nie będziemy chodzić do 
szkoły. Możemy o niej trochę zapomnieć, gdy wyjedziemy w góry, nad morze czy do babci na wieś. 
Mam nadzieję, że napiszecie kartkę do waszej pani, może i do mnie?
 – O kim nie można zapomnieć podczas wakacji?
Przeczytajcie fragment z Pisma Świętego  Mk 10,13-16: 
„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, 
widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie
ręce i błogosławił je”.
– Kto przychodził do Jezusa?
 – Po co przyprowadzano do Jezusa dzieci?
 – Jakie słowa wypowiedział Jezus do uczniów i zgromadzonych ludzi? 
– Czego Pan Jezus chciał nas nauczyć słowami „do takich należy królestwo Boże”? 
W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla
ciebie. Nie zapomnij o Jezusie podczas wakacji. Bądź wzorem dla innych.

„Na wakacje”
Panie Jezu, wakacje to cudowna rzecz!

Jest się wolnym: każdego ranka można obmyślać swój dzień.
Można spotykać starych przyjaciół i poznawać nowych.

Czego oczekujesz ode mnie, Panie, w czasie tych wakacji?
Czy tylko tego, żebym roztaczał wokół siebie radość i przyjaźń?

Naucz mnie, Panie Jezu, nie zapominać o nikim,
bo rodzice i inni dorośli też potrzebują wakacji.

Spraw, abym był wrażliwy na potrzeby otaczających mnie osób.
Daj mi wiele pomysłów, jak szerzyć szczęście wokół siebie.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, z całego serca za radość życia i radość kochania.
Życzę wszystkim mile spędzonych wakacji, dużo słońca i radości. W przyszłym roku szkolnym 
zapraszam ponownie na lekcje religii w klasie IV, a będzie to czas szczególnego przygotowania do 
Pierwszej Komunii Świętej.

Zadanie: proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 116-117.

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

Zadania na dzień 2 są powtórzeniem materiału. Proszę o zdjęcie potwierdzające wykonanie 
zadania na e-mailu klasowym  



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.

                                                                                     


