
Tydzień obejmuje okres od 20.04. do 25.04.2020

Klasa IV a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący  Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Jakie wydarzenia kojarzą się wam z tymi miejscami? 
 Nazaret: zwiastowanie 
 Betlejem: narodziny Jezusa
 góra Tabor: przemienienie Jezusa
 rzeka Jordan: cudowne przejście narodu Izraelskiego i chrzest Jezusa
 Betania: wskrzeszenie Łazarza
 Kafarnaum: uzdrowienie sługi setnika
 Jerozolima: droga krzyżowa Jezusa; zmartwychwstanie

 Przeczytajcie fragment z Pisma Świętego z Ewangelii według św.  Łukasza24,13-23.25.27- 31.
 
„Dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus… Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy 
ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy 
prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, 
odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się 
tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z 
Jezusem… jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. (…) dziś już trzeci 
dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a 
nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż 
On żyje. Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia… I 
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go,
mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby 
zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go 
i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu”. 
Zastanów się:
– Dokąd podążali uczniowie? 
– O czym rozmawiali?
 – Kto do nich dołączył?
 – Co oni przeżywali? 
 – O czym opowiedzieli „Wędrowcowi”? 
– O czym opowiedział im „Wędrowiec”? 
– Co się stało, kiedy doszli do Emaus?
 – Po czym poznali uczniowie Jezusa?  
Czy wiesz że …
Emaus dziś trudno jest umiejscowić je na mapie. Niektórzy twierdzą, że znajdowało się ono 11 km 
od Jerozolimy, według innych było to 29 km. Wiadomo jednak, że taka wioska istniała na pewno.
 Chrystus daje nam się poznać na dwa sposoby: gdy słuchamy i rozważamy Słowo Boże oraz gdy 
przyjmujemy Go w Komunii Świętej



Zadanie: 
W najbliższą niedzielę oglądając  Mszę Świętą wsłuchaj się uważnie w słowa Ewangelii i opowiedz 
ją w domu swoim bliskim. 
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń – katecheza 49.

Dzień 2

Pan  Jezus uczył nas jak mamy naśladować miłosierdzie Boże. Powiedział: „Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny”. (Łk 6,36)
Na swoją apostołkę wybrał świętą siostrę Faustynę Kowalską. Przeczytajcie jej krótki życiorys.

 Faustyna to imię, które przyszła święta przyjęła w zakonie, a jako dziecko miała na imię Helenka. 
Mała Helenka najlepiej jak umiała pomagała mamie w domowych obowiązkach. Ponieważ miała 
dziewięcioro rodzeństwa, to obowiązków było dużo. Dlatego – choć była zdolna – skończyła tylko 
trzy klasy i nie mogła się dalej uczyć. W wieku 7 lat usłyszała po raz pierwszy głos Jezusa wzywający
ją do świętości. Odtąd pragnęła ofiarować swe życie Bogu i bliźnim, choć jeszcze nie wiedziała, jak 
to zrobić. Wielkie ubóstwo w domu sprawiło, że przyszła święta już od 14 roku życia pracowała 
jako służąca. Swoje obowiązki wykonywała bardzo starannie. Helenka odpowiedziała na głos 
Jezusa i postanowiła wstąpić do klasztoru. Gdy została przyjęta, otrzymała imiona zakonne – Maria 
Faustyna. Pewnego dnia siostrze Faustynie objawił się Jezus, który chciał, aby przypomniała 
ludziom prawdę o miłosierdziu. Namalowany na podstawie objawień obraz Jezusa z podpisem 
„Jezu ufam Tobie” oraz modlitwa koronką miały pomóc grzesznym ludziom odnaleźć drogę do 
Boga, który chce im przebaczyć. Siostra Faustyna modliła się, aby ludzie, którzy grzeszą, zmienili 
swoje życie i wrócili do Boga. Siostra Faustyna zmarła, mając 33 lata. W roku 1993 papież Jan 
Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 30 kwietnia 2000 r. – świętą. 
Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze, który znajduje się w Krakowie – Łagiewnikach. tam zmarła
5 października 1938 roku i to miejsce stało się pierwszym na świecie sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia.
 Pan Jezus polecił siostrze Faustynie, aby namalowano obraz z Jego postacią. Na obrazie możemy 
zobaczyć, jak z serca Pana Jezusa wydobywają się promienie. Może taki obraz macie w domu, albo 
widzieliście w kościele. 
– Jakie są kolory promieni?
 Po śmierci na krzyżu żołnierz przebił serce Pana Jezusa włócznią. Wypłynęły z niego krew i woda. 
Do nich nawiązują promienie na obrazie. Kolor bladoniebieski (bardzo jasny) to symbol wody, która
podczas chrztu obmywa duszę z grzechów. Czerwień oznacza krew Pana Jezusa, którą z miłości 
przelał na krzyżu za nasze złe czyny.
 Gdy Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie, polecił jej przekazać wszystkim, że pragnie, aby 
została ustanowiona Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Prośba Pana Jezusa została spełniona – 
uroczystość tę obchodzimy tydzień po Niedzieli Zmartwychwstania. Niedziela Miłosierdzia Bożego 
najpierw była obchodzona jako święto w Polsce, a 30 kwietnia 2000 roku Papież Jan Paweł II 
 ogłosił tę uroczystość jako obowiązującą dla całego świata.

Dzięki świętej siostrze Faustynie możemy modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Sam Chrystus
podyktował jej słowa tej modlitwy w Wilnie 13-14 września 1935 roku jako modlitwę 
na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego. Objawiając się św. s. Faustynie, Jezus obiecał, że 
ktokolwiek będzie odmawiał Koronkę, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Godziną, 
którą się przyjęło do odmawiania jest 15:00, ponieważ o tej godzinie zmarł Pan Jezus na krzyżu.
Zadanie:
Uzupełnij w ćwiczeniach katechezę 57.
Zadanie 2 
 Narysuj różaniec w zeszycie przedmiotowym i opisz na nim Koronkę do Bożego Miłosierdzia na 
30.04.2020r. Sposób odmawiania Koronki znajdziesz w podręczniku str. 132-133 lub w Internecie.



Zaproś do wspólnej modlitwy rodziców, rodzeństwo, dziadków. Możesz odmówić ją w intencji np. 
osób dotkniętych pandemią.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica w klasach IV - 
V, umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace, , przesłane przez ucznia na e-mail 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.

                   


