
Drodzy Uczniowie! Bardzo ładnie wykonaliście pracę domową z zeszłego tygodnia.  

Powtórzenie. Czy pamiętacie nadal, co spotkało tego człowieka, któremu pomagał 

Samarytanin? Czego chciał nas nauczyć brat Albert? Gdzie zbudowali dom bohaterowie 

przypowieści z zeszłego tygodnia i co się stało po burzy? 

W tym tygodniu nie ma pracy domowej. 

 

Religia 4a 

01.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Jak ziarnko gorczycy”. (temat 41, str. 118-119) 

Opis zajęć. Dziś Dzień Dziecka! Pomódlmy się, aby wszystkie dzieci na świecie czuły się 

kochane! 

 

Cel dzisiejszej katechezy to poznanie przypowieści o ziarnku gorczycy oraz odkrycie, że Pan 

Bóg umacniał chrześcijan w wierze i czuwał nad Kościołem mimo prześladowań. 

 

Dla dzisiejszej katechezy kluczowe jest, abyś zrozumiał, co to jest królestwo Boże. Przeczytaj 

w słowniczku (str. 119).  

 

Wyjaśnienie. Królestwo Boże to innymi słowy panowanie Pana Boga nad światem, 

szczególnie nad człowiekiem – panowanie w jego myślach, słowach czynach; mówiąc bardzo 

obrazowo chodzi o to, abyśmy poczuli niebo czyli Pana Boga, Jego dobroć, miłość w naszym 

życiu, w naszych sercach, już tu na ziemi;   

 

Wiara jest jak ziarno. Aby rosło, musi umrzeć czyli doświadczyć pewnych zmagań, trudności. 

Pierwotny Kościół cierpiał różne prześladowania i dzięki temu wiara pierwszych chrześcijan 

dojrzewała. 

 

Przeczytaj przypowieść (czyli opowiadanie) o ziarnku gorczycy (pierwszy tekst biblijny Mk 

4, 30-32) ze str. 118 w podręczniku. Co Pan Jezus powiedział o tym ziarenku? Co się z nim 

stało? Jak myślisz, dlaczego Pan Jezus wybrał właśnie ziarnko gorczycy, by ukazać początek 

i rozwój Królestwa Bożego? Oczywiście nie musisz zapisywać odpowiedzi, ale pomyśl. 

 

Przeczytaj tekst „Apostołowie głoszą Dobrą Nowinę światu” (str. 119 w podr.). Zauważ, 

że Kościół rozwijał się, mimo prześladowań. Jak to ziarenko, które obejmowało na początku 

tylko apostołów, z czasem objęło wszystkie narody na całym świecie. Niestety dziś Kościół 

także jest prześladowany, np. w Indiach, Korei, Chinach. Katolicy są dyskryminowani czy 

ośmieszani w mediach. Być może sami byliście świadkami sytuacji, w której ktoś krytykował 

wartości chrześcijańskie lub wyśmiewał. A jednak takie trudności wyzwalają w wielu 

katolikach odwagę, by obronić, by dać świadectwo swojej wiary.  

Czy wiecie, jak my wszyscy możemy starać się o rozwój królestw Bożego w naszym życiu? 

Mamy rozwijać w sobie dobre cechy charakteru. Dlatego sumiennie uczycie się, jesteście dla 

innych życzliwi i pomocni, nie sprawiacie swoim słowem nikomu przykrości, można na Was 

polegać.   

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

W przypowieści o ziarnku gorczycy Pan Jezus mówi o rozwoju Królestwa Bożego. 

Zapoczątkował je Pan Jezus i dziś obejmuje ono narody na całym świecie. Każdy 

chrześcijanin może budować Królestwo Boże prowadząc dobre życie. 

Możesz narysować ziarenko, a obok drzewo. 



 

Religia  

05.06.2020 

Katecheza 

Temat. „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51). (temat 44, str. 126-127) 

Opis zajęć. Pomódlmy się modlitwą przed nauką „Duchu Święty…” oraz „Pod Twoją 

obronę” za wszystkich, którzy troszczą się o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 
 

Przeczytaj tekst „Jezus troszczy się o tych, którzy idą za Nim” (ze str. 126 w podręczniku). 

Następnie wyobraź sobie wielki tłum nad Jeziorem Galilejskim.  Przeczytaj teksty biblijne. 

Obejrzyj dołączony filmik. 

Polecenie w zeszycie.  

Na czym polegał cud Pana Jezusa? (krótko) 

 

Spójrz na zdjęcia ze str. 127. Zastanów się, na czym polega różnica między jednym a drugim 

chlebem? Następnie przeczytaj tekst „Miłość Jezusa”. 

 

Podsumowanie. Pan Jezus troszczył się o wszystkich ludzi, którzy za nim podążali. Nie 

chciał, by im czegokolwiek zabrakło. Dlatego kiedy zauważył, że są głodni, dał im chleb. To 

wydarzenie było zapowiedzią Eucharystii. Chrystus wiedział, że bez pożywienia nikt nie 

będzie miał siły iść za Nim i na pewno zabraknie mu też sił w drodze do nieba. Zwykły chleb 

daje nam siły potrzebne do wykonywania codziennych obowiązków. Chleb Eucharystyczny 

czyli Komunia Święta daje siły naszej duszy, byśmy dotarli do nieba. 

 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Narysuj bochenek chleba, a obok Komunię Świętą (hostię – kółko z krzyżykiem w środku).  

Napisz: Komunia Święta jest pokarmem – Chlebem żywym, który zostawił Pan Jezus, aby 

człowiek nie ustał w drodze do nieba. Chleb powszedni daje siły fizyczne, chleb 

eucharystyczny siły duchowe. 

 

Pomocny filmik. 

Ten film trwa tylko 2:53, ale jest z napisami po polsku 

Nakarmienie pięciu tysięcy #34 

https://www.youtube.com/watch?v=xLJE99vgqcg 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xLJE99vgqcg

