
W zeszłym tygodniu był temat 41 i 45. Czy potrafiłbyś opowiedzieć, jaki cud dokonał się na 

weselu? Ile lat miał Pan Jezus, gdy się zgubił? 
Odp. przemiana wody w wino; 12 lat; 

Cały czas utrwalamy poznane akty. 

 

Religia 1a 

1.06.2020 

Temat. Zesłanie Ducha Świętego. (temat 42, str. 100 i 101 w podr.)  

Opis zajęć. 

Dziś pomódlmy się za wszystkie dzieci, aby czuły się kochane i były radosne. „Ojcze nasz”, 

„Zdrowaś Maryjo”. Powiedz 3 razy „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy 

Sakrament”. 

Dziś porozmawiamy o tym, kim jest Duch Święty. 

 

Duch Święty to Pan Bóg. Pana Boga nie widzimy, a jednak istnieje. 

Nie widzimy powietrza, a powietrze istnieje. (Przecież oddychamy) 

Nie widzę dźwięku, a dźwięk istnieje. (Słyszę dźwięk kosiarki, ale nie widzę jej dźwięku) 

Nie widzę zapachu, a zapach istnieje. (Widzę kwiat. Pięknie pachnie, ale zapachu nie widzę). 

 

Są wiec rzeczy, które istnieją, choć ich nie widzę. Podobnie jest z Panem Bogiem. On cały 

czas jest przy nas, nawet jeśli Go nie widzimy. Duch Święty to Pan Bóg, który jest 

niewidzialny, ale czasami możemy odczuć Jego działanie. Pomaga nam w trudnych chwilach, 

pociesza, gdy jesteśmy smutni, dodaje odwagi, gdy się boimy, daje dobre pomysły, pomaga 

się uczyć.  

 

Spójrz na ilustracje za str. 99 w podręczniku. W jakich sytuacjach Duch Święty pomógł tym 

dzieciom? 
(Odp. 1. Duch Święty pomógł dziecku w przezwyciężeniu lęku wysokości. Na pewno ostrzegł je 

także, by za bardzo się nie wychylało. 2. Dodał odwagi chłopcu, gdy zgasło światło i zrobiło się 

ciemno. 3. Pomógł chłopcu w odrobieniu lekcji. 4. Dodał odwagi chłopczykowi w czasie wizyty 

u dentysty).  

 

Czasami Duch Święty ukazywał się ludziom. Chciał, by oni wiedzieli, że jest przy nich. 

Na przykład pojawił się jako biały gołąb, płomyczek ognia czy silny wiatr.  

 

Pewnego dnia (Pan Jezus był już wtedy w niebie) smutni i przestraszeni uczniowie siedzieli 

w pewnej Sali i modlili się. Nagle pojawił się szum, uderzenie jakby gwałtownego wiatru. 

Za chwilę pojawiły się również języczki ognia (płomyki) nad każdym uczniem. Oczywiście 

te płomyki ognia nie zrobiły im nic złego. Tak! Przyszedł do nich Duch Święty! Ukazał się im 

w językach ognia i wietrze. Przyniósł im odwagę i inne dary! Już nie bali się mówić innym 

ludziom o Panu Jezusie! 

 

PRACA DOMOWA (nie przesyłamy) 

Ćw. ze str. 62 (należy narysować kółko wokół świecy i białego gołębia). 

Naucz się Aktu miłości. 

 

Dołączyłam na 3 stronie kolorowankę, by uczniowie zobaczyli zesłanie Ducha Świętego. 

Mam nadzieję, że nie będzie kłopotu z otworzeniem. Kto chce, może wydrukować, wyciąć, 

pokolorować i wkleić do zeszytu. (Aureole czyli kółeczka nad głowami są żółte, nad ludźmi 

płomyki ognia; na rys. jest też Maryja – malując jej strój używamy niebieskiego). 



Religia  

5.06.2020 

Temat. Kochamy bliskich. (temat 44, str. 106-107 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się o zdrowie dla wszystkich chorych i za maturzystów. 

 

Oglądając ilustracje na str. 106 i 107 zastanów się, w jaki sposób te osoby okazują sobie 

nawzajem życzliwość i miłość. Czy wiesz, że pomagając innym ludziom, okazując im troskę 

i życzliwość możemy odczuć, jak blisko jest przy Pan Bóg? Bo miłość pochodzi od Pana 

Boga! My okazujemy naszym najbliższym miłość pomagając im, słuchając rodziców, 

uśmiechając się do innych. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Pan Jezus pragnie, aby w rodzinach okazywano sobie miłość.  

 

Nie zadaję pracy domowej w zeszycie ćwiczeń. 

 

 



 

 


