
Szanowni Rodzice! Informacja na temat podręczników została podana tydzień temu. 

Przypominam również, że podręczniki i karty pracy (ćwiczeniówki) kupują Państwo sami. 

 

Powtórzenie dla ucznia. 

Jak się nazywało święto z zeszłego tygodnia? 

Jak wygląda monstrancja? 

Jak należy się zachować, gdyby przeszedł obok nas ksiądz z Panem Jezusem? 
Odp. Boże Ciało  

 

Religia 1a 

15.06.2020 

Temat. Słucham Pana Jezusa. (temat 46, str. 110-111 w podr.)  

Opis zajęć. Obejrzyj ilustrację na str. 110. Przyjrzyj się wszystkim postaciom. Zwróć uwagę, 

że stroje pochodzą z różnych epok. Jak sądzisz, o czym mówił Pan Jezus? Kto Go słuchał? 

Gdzie Pan Jezus nauczał? 

 

Przeczytaj tekst na granatowo. Słowo miłować oznacza kochać. Pan Jezus nauczał wszędzie – 

na pagórkach, w mieście, w świątyni, nad jeziorem, w trakcie drogi. Wszystkim ludziom 

mówił o wielkiej miłości Pana Boga. Zachęcał, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. 

 

PRACA DOMOWA. 

Ćw. ze str. 67. 

 

Religia 1a 

19.06.2020 

Temat. „Uczymy się od świętych”. (temat 47, str. 112-13    3 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się za wszystkich tatusiów, którzy w przyszłym tygodniu będą 

obchodzić swoje święto, za zdających egzaminy oraz o zdrowie dla polskich górników. 

„Ojcze nasz”, „Aniele Boży”. 

 

Dziś szukamy odpowiedzi na pytanie, kto to jest święty i w jaki sposób można zostać 

świętym. 

 

Święty to osoba, która bardzo kocha Pana Boga i ludzi. Kiedy żyła na ziemi bardzo dobrze 

postępowała, modliła się, a po śmierci poszła do wspaniałego miejsca, jakim jest niebo. 

Stamtąd święci pomagają osobom żyjącym tu na ziemi być dobrymi, by również zamieszkać 

w niebie. Świętymi ludźmi byli siostra Faustyna, Mama Pana Jezusa – Maryja, jej mąż Józef, 

kuzynka Elżbieta czy lubiany przez Was święty Mikołaj rozdający prezenty. O tych osobach 

mówiliśmy w szkole. 

 

Spójrz na ilustracje ze str. 112 w podr. Oto krótki opis. 

Święty Stanisław Kostka pochodził z Polski i był dobrym, wrażliwym chłopcem. Jego 

rodzice byli bardzo religijni i wymagający. Staś sumiennie spełniał swoje obowiązki, lubił się 

modlić i uczyć, ale nie brał udziału w niemądrych zabawach. Jego brat i koledzy dokuczali 

mu z tego powodu. Staś bardzo pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale jego rodzice byli 

temu przeciwni. W ukryciu wyruszył więc w drogę do zakonu w stroju żebraka, by nikt go nie 

rozpoznał i nie zawrócił. Podróż udała się i Staś wstąpił do zakonu.  

- Czego możemy się uczyć od Stasia? 

Odp. Wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości, wrażliwości, pilności. 

 



Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pochodziła z Francji. Tereska miała dużą rodzinę. 

Od najmłodszych lat chciała zostać karmelitanką czyli wstąpić do zakonu. Tam poszły jej 

dwie siostry. Tereska również wstąpiła do zakonu. Bardzo mocno kochała Pana Jezusa. Dużo  

modliła się za innych ludzi. Pewnego razu modliła się za pewnego bardzo złego człowieka 

przebywającego w więzieniu, którego czekała śmierć. Dzięki jej modlitwie człowiek ten 

wrócił do Pana Boga tuż przed śmiercią. Tereska była dobra i mądra. Opiekowała się 

młodymi zakonnicami i pomagała im stawać się jeszcze lepszymi. Podobnie, jak Staś, 

sumiennie wypełniała swoje obowiązki.  

- Czego możemy się od niej uczyć? 

Odp. Skromności, nie wywyższania się, pilności w spełnianiu obowiązków, uśmiechu. 

 

Święty Albert Chmielowski był Polakiem. Miał bardzo ciekawe życie, ponieważ walczył 

w powstaniu i został ranny. Studiował malarstwo i malował obrazy, które podobały się 

ludziom. Bardzo tęsknił za Panem Bogiem. Kiedy przebywał w Krakowie i codziennie patrzył 

na biednych, opuszczonych ludzi na ulicach, poczuł, że chciałby im pomagać. Chciał robić 

coś więcej dla Pana Boga, niż tylko malować obrazy. Założył nowy zakon. Zorganizował 

schronisko dla bezdomnych i chorych. Bardzo się o nich troszczył i mieszkał z nimi. 

- Czego możemy się od niego uczyć? 

Odp. Wrażliwości, dobroci, bezinteresownej pomocy innym. 

 

Świętych jest oczywiście bardzo wielu. 

Zapamiętaj, co łączyło wszystkich świętych – miłość do Pana Boga i ludzi. Oni modlili się 

i spełniali dobre uczynki. Wszyscy również spełniali wolę Pana Jezusa czyli Go słuchali. 

Na świecie nadal żyje dużo dobrych ludzi. Jeśli Ty również chcesz być święty, staraj się być 

grzeczny, cierpliwy i wrażliwy, pilnie ucz się, pomagaj w domu, módl się, słuchaj rodziców. 

I uśmiechaj się jak najczęściej! 

 

POWTÓRZENIE. 

Spróbuj teraz zgadnąć, o którym z tych świętych mówią poniższe zdania: o Stasiu, Faustynce 

czy Albercie? 

1. Ta osoba była malarzem. 

2. Ta osoba miała siostry w zakonie. 

3. Ta osoba pochodziła z Francji. 

4. Ta osoba musiała uciekać w ukryciu, by wstąpić do zakonu. 

5. Ta osoba pomagała bezdomnym w Krakowie. 

6. Ta osoba modliła się za pewnego więźnia. 

7. Tej osobie koledzy i brat bardzo dokuczali. 

8. Ta osoba była ranna w czasie walki w powstaniu. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Święci uczą, że należy słuchać Pana Jezusa, kochać Pana Boga i ludzi. 
 

PRACA DOMOWA. 

Ćw. ze str. 68. 



 

Ci święci mieszkają w    _ _ _ _ _ _  
 

Kolorowanka dla chętnych. Te kółeczka nad głowami to oczywiście aureole (pokoloruj je na 

żółto). W ten sposób malarze przedstawiali świętych ludzi. U góry jest Pan Jezus. 


