
Tydzień obejmuje okres od 11.05  do 15.05.2020

Klasa 5b

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Święta Teresa napisała w pamiętniku o sobie: „Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc 
znosić się taką, jaka jestem, ze wszystkim swymi niedoskonałościami: chcę jednak znaleźć sposób 
dostania się do nieba jakąś małą drogą, bardzo prostą i bardzo krótką, małą drogą, zupełnie nową” 
(Rękopis C). Święta Teresa odkryła „małą drogę” do świętości. Polega ona na robieniu rzeczy 
najbardziej zwyczajnych z nadzwyczajną miłością. Z dziecięcą ufnością i miłością Teresa powierzyła 
swoje życie Bogu Ojcu, wierząc w Jego nieskończone miłosierdzie.
Zastanów się czy droga jaką wybrała Tereska jest łatwa:
 – Czy pamiętasz o codziennej modlitwie?
– Czy sumiennie wykonujesz swoje obowiązki?
 – Jak często zdarza ci się wykonywać coś niedbale? 
– Komu chętnie pomożesz, gdy o to poprosi? 
– Jak często zdarza ci się odmawiać pomocy najbliższym

Zadanie:
Przeczytaj katechezę 53 z podręcznika – str. 118 i 119.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 108 i 109. Zadanie 2 na dodatkowego „+”.

Dzień 2

Przeczytaj katechezę 57. Pomocą służy film.
Obejrzyj film : „Dobry Święty Człowiek – Jan Paweł II”
https://www.youtube.com/watch?v=mFh9GXNnaCQ
lub przeczytaj  informacje na  https://diecezja.pl/100-lecie/
W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.
Zastanów się, co możesz ofiarować w prezencie? Może modlitwę do świętego Papieża , może 
obejrzysz Mszę Świętą z uroczystości obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II ?

Zadanie: wykonaj w zeszycie ćw. zadania str. 116-117

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica lub ucznia w 
klasach IV – V w e-dzienniku lub na e- mailu klasowym, umieszczenie w teczce na  dodatkowe 
prace,  przesłane przez ucznia na e-mail  klasowy 

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.

https://www.youtube.com/watch?v=mFh9GXNnaCQ
https://diecezja.pl/100-lecie/

