
Tydzień obejmuje okres od 27.04. do 30.04.2020

Klasa 5a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Przeczytaj fragment z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10,38-42): 
„(…) [Jezus] zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta 
zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, 
że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej 
odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona»”. K. pyta: – Czego z tekstu 
biblijnego dowiadujemy się o siostrach? Marta przyjęła Jezusa do swego domu i krzątała się, by jak 
najlepiej Go przyjąć. Poprosiła swego Gościa, żeby zwrócił uwagę jej siostrze, która jej nie 
pomagała. Maria siadła u nóg Jezusa i słuchała tego, co mówił. Jezus w rozmowie z Martą 
pochwalił postawę Marii, podkreślając, że dobrze wybrała. 
Postawa Marty – działanie, służba
Postawa Marii – słuchanie Jezusa
Ewangelista poprzez historię o Marcie i Marii ukazał dwie postawy chrześcijanina: słuchanie Pana i 
służba. Dla Jezusa obie są ważne i dopełniają się. Jednak wszelka służba i działanie powinno 
wypływać ze słuchania Boga, z osobistej modlitwy.
Warto zapamiętać!
 Błogosławiona Teresa z Kalkuty, kobieta, która całe życie spędziła na pomocy bliźnim, mówiła: 
„Jeśli masz tak wiele zajęć, że brakuje ci czasu, zwłaszcza na modlitwę, potrzebujesz przede 
wszystkim więcej się modlić – wtedy znajdziesz czas na wszystko”.
Zastanów się:
– W jaki sposób możemy naśladować Martę?
 – Czego uczy nas postawa Marii? 

Zadanie: 
- W wieczornej modlitwie przedstaw Panu Bogu troski swoich najbliższych. 
- Możesz zrobić dziś wieczorem kolację dla swojej rodziny.
- Znajdź czas na rozmowę  z rodzicami. Zapytaj się na jakie trzy rzeczy chcieliby mieć więcej czasu?

Przeczytaj katechezę 43 w podręczniku i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń .

Dzień 2

Przyjaciółmi Jezusa byli apostołowie. Słuchali Go, rozmawiali z Nim, razem wędrowali po 
Palestynie, modlili się, jedli wspólnie posiłki. Jednym z przyjaciół Jezusa był święty Jan Apostoł. W 
Ewangelii znajdujemy stwierdzenie, że Jan był uczniem, którego Jezus szczególnie miłował. Święty 
Jan był w grupie pierwszych powołanych przez Jezusa apostołów. Widział Jego przemienienie, 
trwogę przeżywaną w ogrodzie Getsemani, spoczywał na Jego piersi w czasie Ostatniej Wieczerzy. 
Jako jedyny z apostołów stał pod krzyżem i jako pierwszy stanął przy pustym grobie Jezusa. W 
Dziejach Apostolskich Jan występuje na początku jako nieodłączny towarzysz św. Piotra. Obaj idą 



do świątyni żydowskiej na modlitwę i dokonują u jej wejścia cudu uzdrowienia paralityka (Dz 3,1-
11). Jan z Piotrem został wyznaczony przez apostołów do udzielenia Ducha Świętego w Samarii (Dz 
8,14-17). We dwóch przemawiali do ludu, zostali pojmani i wtrąceni do więzienia (Dz 4,1-21). Jan 
przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Ga 2,9), potem prawdopodobnie w Samarii, a następnie w
Efezie. Napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie oraz Księgę Apokalipsy. Z tradycji 
wczesnochrześcijańskiej wynika, że Jan głosił Ewangelię w Ziemi Świętej, albo w jej pobliżu ze 
względu na Matkę Bożą, nad którą Pan Jezus powierzył mu opiekę. Zakończył życie, mając prawie 
sto lat. Jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną. Działalność Jana Apostoła po 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest dla nas świadectwem jego wiernej przyjaźni. 
Od chrztu świętego jesteśmy umiłowanymi uczniami Pana Jezusa. To właśnie wtedy Pan Jezus 
zaprzyjaźnił się z nami. Ale, jak każda przyjaźń, wymaga ona również wysiłku z naszej strony. O 
tym, w jaki sposób możemy stawać się coraz bardziej przyjaciółmi Jezusa, powiedział On kiedyś 
apostołom: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
 Jesteśmy uczniami Jezusa i Jego przyjaciółmi wtedy, gdy swoim życiem możemy czynić to, co On 
nakazuje, czyli świadczyć innym o Jego miłości, naśladując w ten sposób św. Jana Apostoła. On 
mówił spotkanym ludziom o miłości Jezusa, o tym, co widział i przeżywał. 

Zadanie:
Przeczytaj temat z podręcznika katecheza 48 oraz wykonaj zadania w ćwiczeniach.
Możesz obejrzeć film  pt. „Shrek i osioł – o przyjaciołach” (dostępny na stronie: 
http://www.dailymotion.com/video/xbqrsq_shrek-i-
osioyoprzyjacioyach_shortfilms#.UQ9wb_KLKm5).
Jest tam zawarta scena, w której osioł kłóci się ze Shrekiem. Wypowiada osioł wspaniałe słowa 
związane z przyjaźnią. Czy może wiesz jakie?

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica w klasach IV –
V w e-dzienniku, umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace,  przesłane przez ucznia na e-mail 
klasowy lub utworzony przez nauczyciela na potrzeby czasu pracy na odległość.

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.
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