
 

Tydzień obejmuje okres od 01.06. do 05.06.2020

Klasa 3b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Kiedy wykonujemy  znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” wówczas zwracamy się do 
Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się człowiekiem, i Ducha Świętego.
Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do którego modlimy się.
 – Co zrobił dla nas Bóg Ojciec? (dał nam cały świat , posłał na ziemię Pana Jezusa , jest najlepszym 
Ojcem).
– Co robi dla nas Pan Jezus?  (Umarł za nas na krzyżu , karmi nas swoim Ciałem , uczy nas przez 
kapłanów i przebacza nam grzechy , umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej)
– Co czyni dla nas Duch Święty? ( Jest z nami w Kościele , oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana
Jezusa , daje nam siły do życia dobrocią i miłością .
Od chwili chrztu mieszka w nas Bóg Ojciec i Syn Boży, i Duch Święty. 
Piosenka
Chwała Bogu Ojcu,  
 w chwale Jego Syn.   
 Chwała Tobie Duchu,   
 tworzysz jedno w Nich. 
Śpiewajmy Alleluja 
Znajdziesz ją poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=Z0DXrT6ctM0

Zastanów się !
- Kiedy czcimy Trójcę Świętą?
Oczywiście  Trójcę Świętą czcimy poprzez staranny znak krzyża, gdy się modlimy, gdy przechodzimy
obok kościoła, kapliczki, przed podróżą, przy posiłkach. Zaraz po przebudzeniu starajmy się 
zaczynać dzień znakiem krzyża świętego i tym znakiem kończyć go, udając się na spoczynek. 
Rankiem ten znak będzie prośbą o błogosławieństwo Trójcy Świętej na cały dzień, a wieczorem 
podziękowaniem za wszystko, co w ciągu dnia zrobiliśmy dobrego i pięknego. 
Uwielbiamy Trójcę Świętą, wypowiadając trzykrotnie słowa:
 „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz  i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen”. 

Zapamiętaj!  Jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni 
jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy Trójcą Świętą. 

Pomocą w zrozumieniu tematu może być film i zamieszczony do niego link
https://opusdei.org/pl-pl/video/film-na-ulicy-jestes-swiatynia-trojcy-swietej/

https://www.youtube.com/watch?v=Z0DXrT6ctM0
https://opusdei.org/pl-pl/video/film-na-ulicy-jestes-swiatynia-trojcy-swietej/


Dzień 2

Niebawem będziemy przeżywać taki dzień, kiedy Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie wyjdzie 
ukryty w monstrancji z kościoła, aby pójść tam, gdzie stoją nasze domy, szkoły, szpitale. Przejdzie 
ulicami miast i wsi, aby dokładniej nam się przyjrzeć i pobłogosławić nas. Świętem tym jest  Boże 
Ciało Bożego, które nazywa się inaczej uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym 
dniu z kościołów wyruszają procesje. Kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji, mężczyźni niosą 
nad nią baldachim, ministranci dzwonią dzwonkami, oznajmiając, że w procesji idzie Pan Jezus, 
dziewczynki w białych sukienkach sypią kwiaty, wierni niosą feretrony, czyli duże obrazy. Wszyscy, 
radośnie śpiewając, wspólnie z Jezusem idą do czterech ołtarzy, przygotowanych wcześniej przez 
ludność wioski lub miasta. Ulice i mieszkania są przyozdobione. Przy czterech ołtarzach kapłan 
czyta fragmenty Ewangelii. Posłuchajmy jednego z nich ( Łk 14,16-24):
 „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego 
sługę, aby powiedział zaproszonym: «Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe». Wtedy zaczęli się 
wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: «Kupiłem pole, muszę wyjść, aby 
je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego». Drugi rzekł: «Kupiłem pięć par wołów
i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego». Jeszcze inny rzekł: 
«Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść». Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy 
rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: «Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i 
prowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!» Sługa oznajmił: «Panie, stało się, jak 
rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce». Na to pan rzekł do sługi: «Wyjdź na drogi i między opłotki i 
przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam: Żaden z owych 
ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty»”.
Zastanów się!
– Jak się czuł gospodarz, gdy ludzie odmawiali udziału w uczcie? 
– Kto jest gospodarzem zapraszającym na ucztę? (Jezus)
 – Jak czuje się Jezus, gdy ludzie nie przychodzą na spotkanie z Nim?
 – Co ludziom przeszkadza w spotkaniu z Jezusem?
 – Jak powinniśmy odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa?
Czy wiecie jak można przygotować się do tej uroczystości? 
Oczywiście można przygotować uroczysty strój,  kwiaty do sypania przez dziewczynki,  dzwonki do 
dzwonienia przez chłopców, udekorować okna. 

Zadanie:
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń katecheza 56.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III 
w e-dzienniku lub na e-mail klasowy

Zadania na dzień 2 są powtórzeniem materiału. Proszę o zdjęcie potwierdzające wykonanie 
zadania na e-mailu klasowym  

Konsultacje dla uczniów 

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

Konsultacje dla rodziców

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

                                                                                     


