
Tydzień obejmuje okres od 15.06 do 23.06.2020

Klasa 1a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący - Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Obejrzyjcie poniższy film.  Możecie poznać jedno z  przykazań. Jest to VII Przykazanie Boże- Nie kradnij
https://www.youtube.com/watch?v=hQMa3oEd4Y0
Zastanów się!
- Co robiła małpka?
- Kto ją tego nauczył?
- Kogo okradamy, gdy zabieramy cudze przedmioty?
- Co należy zrobić, jeżeli zobaczymy, gdy ktoś bierze bez zgody właściciela jakąś rzecz?

Dzień 2

Od początku roku szkolnego do dzisiaj minęło kilka miesięcy. Kto z was potrafi policzyć, jak długo chodziliście do
szkoły?  Za kilka dni skończy się rok szkolny, wiele się w nim wydarzyło. Pomyślcie o tym, co sprawiło wam 
wielką radość przez cały rok szkolny, i o tym, co było dla was smutne. Przez cały rok na katechezie spotykaliśmy 
się razem z naszym najlepszym Przyjacielem – Jezusem. On był z nami i mówił do nas.
 Przez całe dziesięć miesięcy każde z was bardzo ciężko pracował i z utęsknieniem czeka na wakacje. Jednak nie 
możemy zapomnieć o kimś wyjątkowym. Oczywiście , o Panu Jezusie.
Wakacje są nam bardzo potrzebne, aby odzyskać siły i odpocząć po całym roku nauki. Nie możemy jednak 
podczas tych wolnych dni zapominać o Panu Jezusie. On jest naszym Przyjacielem. Możemy się z Nim spotkać 
wszędzie: nad morzem, w górach, w lesie, na łące. Gdziekolwiek będziecie odpoczywać, pamiętajcie, że Jezus w 
wakacje chce się z wami spotykać w każdą niedzielę na Mszy Świętej, podczas modlitwy. Czeka i cieszy się, gdy 
okazujemy Mu swoją miłość, pomagając innym ludziom. W czasie wakacyjnych wędrówek i podróży zawsze jest 
z nami kochający Pan Bóg. 
Życzę wszystkim spokojnych i udanych wakacji. Katechetka

Zadanie: Niech każde z was podczas wieczornej modlitwy pomyśli o swoich wakacjach i zaprosi na nie Jezusa 
np.:  Panie Jezu, zapraszam Cię na moje wakacje.
Wykonaj zadanie w podręczniku str.114-115

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III w e-dzienniku
lub na e-mail klasowy lub utworzony przeze mnie renatasmolbik2@gmail.com

Konsultacje dla uczniów 

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

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy w godzinach od 12:00 -15:00.
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https://www.youtube.com/watch?v=hQMa3oEd4Y0

