
Tydzień obejmuje okres od 25.05. do 29.05.2020

Klasa IV a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący  Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj temat 34 z podręcznika str. 80-81.
Dla chętnych i ciekawskich. Trochę o miejscowości Kafarnaum.
https://kosciol.wiara.pl/doc/492150.Kafarnaum-miejsce-spelnionego-proroctwa

Zadanie:
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 70-71.

Dzień 2

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://kosciol.wiara.pl/doc/492150.Kafarnaum-miejsce-spelnionego-proroctwa


https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ta+piosenka+jest+dla+mamy+arka+noego

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

lub

https://www.youtube.com/watch?v=VbnX61GvHqU

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica  w klasach IV 
– V w  e-dzienniku lub e-mail klasowy. 

Konsultacje dla uczniów 

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

Konsultacje dla rodziców

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