
 

Tydzień obejmuje okres od 25.05. do 29.05.2020

Klasa 3b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj opowiadanie

Janek okazuje miłość mamie.
 Pewnego popołudnia, po powrocie ze szkoły, Janek rzucił się swojej mamie na szyję, ucałował ją i 
mocno przytulił. Nieco zaskoczona mama odwzajemniła oznaki miłości syna. Nic nie powiedziała, 
tylko spojrzała 
 z wielką radością na niego. Chłopiec sięgnął do plecaka, z którego wyjął trzy kwiatki: stokrotkę, 
mlecz i jaskra, ozdobione kilkoma źdźbłami zielonej trawy. Wręczył je mamie, nie przejmując się, że
kwiatki już zwiędły.
 – Mamusiu, tak bardzo Cię kocham! – powiedział z uśmiechem Janek. 
– Ja też bardzo cię kocham, synku – odpowiedziała mama. 
– Wiem, mamusiu, że mnie kochasz. Ty, mamusiu, mnie urodziłaś i karmiłaś, i opiekowałaś się mną 
zawsze. Dzisiaj dziękuję Ci za to, mamusiu. 
 I też Cię, mamusiu, bardzo kocham. Mam też dla Ciebie laurkę, którą sam zrobiłem w szkole. Janek
wyjął z plecaka własnoręcznie przygotowaną laurkę i podał mamie. Mama wzruszona przytuliła 
synka i długo nie wypuszczała go z uścisku. Oboje wiedzieli, że to, co ich łączy, to miłość matki i 
dziecka.
Zastanów się!
– Co zrobił Janek po powrocie ze szkoły?
 – Co zrobiła mama Janka, kiedy otrzymała od syna kwiatki?
 – Co oznaczały kwiatki, które Janek wręczył mamie? 
– Jaki jest Janek dla mamy?
 – Dlaczego Janek chce być dobry dla mamy? 
Nie zapomnijcie o swojej mamie w dniu jej Święta. Możecie również zrobić swoją laurkę dla mamy,

starać się być uprzejmymi i wyjątkowo grzecznymi 😊 
Na jednej ze stron laurki możesz wpisać  następujące życzenia:
Dzisiaj, droga mamo,
masz twarz uśmiechniętą. 
Niechaj przez rok cały
 trwa to wielkie święto. 

Możesz nauczyć się lub odtworzyć  piosenkę pt. „Ta piosenka jest dla mamy” (zespołu Arka Noego) 
i zaśpiewać mamie w Dniu jej Święta
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY
  
Ta piosenka jest dla mamy, 
nasze mamy uwielbiamy. 
Najwspanialsze są na świecie, 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY


dobrze o tym wszyscy wiecie.
Ta piosenka jest o mamie 
 https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

Dzień 2

Każdy z was potrafi już uczynić znak krzyża świętego. W tej modlitwie, a także w modlitwie 
„Chwała Ojcu”  wymieniamy osobę Ducha Świętego. Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni 
po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego. W tym 
dniu w kraju Jezusa obchodzono święto zwane Pięćdziesiątnicą. Apostołowie razem z Maryją 
przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze strony ludzi, którzy 
ukrzyżowali Pana Jezusa, i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej. 
Przeczytaj fragment  z Pisma Świętego (Dz 2,1-4) 
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym 
 z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.
Zastanów się!
– Którego dnia Duch Święty zstąpił na apostołów?
 – Co usłyszeli apostołowie? 
– Co zobaczyli?
 – Jakie znaki towarzyszyły zstąpieniu Ducha Świętego na apostołów? 
Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, 
że poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się 
niczego, ani więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł 
Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało się to podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy 
każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi. 
Zapamiętaj!
Apostołowie pod wpływem darów Ducha Świętego bardzo się zmienili. Stali się odważni i 
wszystkim głosili królestwo Boże.
 Kiedy jesteśmy sami, kiedy z czymś nie możemy sobie poradzić, kiedy jest nam smutno, zawsze 
możemy modlić się do Ducha Świętego, aby przyszedł nam  z pomocą.

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.
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