Tydzień 15 - 22. 04.2020
KLASA 4 B:
Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
1) Temat: „ Jezus Zmartwychwstaje.”
Treści do przemyślenia i przeczytania:
Przeczytaj opowiadanie:
Mała jaskółka wróciła wieczorem do gniazda bardzo przejęta i od progu zawołała: Mamusiu, byłam dziś w tym pięknym ogrodzie za murami starej Jerozolimy i widziałam tam
coś bardzo dziwnego.
- Cóż takiego? – zainteresowała się mama-jaskółka. - Wiesz, w tej pustej pieczarze, w środku
ogrodu ludzie zrobili dla kogoś grób… ale to nie jest taki grób, jak wszystkie inne. Od samego
rana pilnuje go dwóch żołnierzy rzymskich – odpowiedziała mała jaskółka. - I to cię tak
zdziwiło? – spytała mama - Tak i to bardzo – odpowiedziała mała jaskółka. – Widziałam już
w moim życiu wiele ludzkich grobów, ale żadnego z nich nie pilnowali żołnierze… - To grób
Jezusa z Nazaretu – wyjaśniła spokojnie mama. - Czy on był Kimś wyjątkowym? Dlaczego
pilnują Jego grobu? - To długa historia – westchnęła mama-jaskółka – i sama nie do końca ją
rozumiem… Kilka razy widziałam Jezusa z bliska.
Patrzyłam jak karmił głodnych, pocieszał smutnych, uzdrawiał chorych… Wydawało mi się,
że mieszkańcy Jerozolimy bardzo Go kochają… Niestety chyba się myliłam… W ostatni piątek,
kiedy Piłat sądził Jezusa wielu krzyczało „ukrzyżuj Go”, „na krzyż z Nim”… i Piłat skazał Go
na śmierć. Pamiętasz to ostatnie trzęsienie ziemi? - Oczywiście, że pamiętam. Bardzo się
bałam… - Właśnie wtedy umierał Jezus. Niektórzy mówili, że kiedy żył mówił o tym, że
zmartwychwstanie… właśnie dlatego Piłat kazał pilnować Jego grobu – wyjaśniła mama.
Nazajutrz rano mała jaskółka znowu wybrała się do ogrodu. Panowała w nim całkowita cisza.
Usiadła na dobrze znanym sobie drzewie i wtedy dopiero zauważyła, że zamiast
żołnierzy przy grobie stoi dwóch ludzi. Usłyszała ich głos:
- Kobiety mówiły prawdę… Nie ma go tu… Zmartwychwstał…
Zastanów się i odpowiedz na pytania:
- Jaką wiadomość przyniosła do domu mała jaskółka?
- Co najbardziej zdziwiło małą jaskółkę?
- Czego jaskółka dowiedziała się o Jezusie od mamy?
- Dlaczego żołnierze pilnowali grobu Jezusa?
- Co jaskółka zobaczyła przy grobie następnego dnia rano?
- O czym mówili ludzie stojący przy grobie?

Podsumowanie:
Z pewnością jesteście ciekawi kim byli ludzie stojący przy pustym grobie i w jaki
sposób dowiedzieli się o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. W udzieleniu odpowiedzi na to
pytanie pomoże nam św. Mateusz. Posłuchajcie jak opisał te wydarzenia w swojej Ewangelii:

„O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria
obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański
zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała
jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli
strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie
bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się
przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem".
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły
oznajmić to Jego uczniom”
(Mt 28, 1-8).
2) Temat: „Bo chrześcijanin to właśnie Ja” Podręcznik temat nr 36 str. 106/107
Zeszyt ćwiczeń ćw.nr 1,2 str. 61
Dla nieposiadających podręcznika i ćwiczeniówki:
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkolapodstawowa-klasy-4-8/Bo-chrzescijanin-to-wlasnie-ja-kl-4SP-lekcja-36
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkolapodstawowa-klasy-4-8/Bo-chrzescijanin-to-wlasnie-ja-kl-4SP-lekcja-36-1

Przećwiczyć pieśń: „ Ofiaruję Tobie Panie mój”
Ponadto modlitwy do przypomnienia: „ Grzech główne”, „ Warunki dobrej
spowiedzi."
Proszę o uzupełnianie braków w zeszycie ćwiczeń do tematu nr 36 włącznie.
Dla wszystkich chętnych:
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA ZAKŁADKĘ DO BIBLII. MAKSYMALNY
ROZMIAR ZAKŁADKI TO 8 CM SZER. X 26 CM WYS. PRACA PLASTYCZNA NA BRYSTOLU
PRZEDSTAWIAJĄCA WYBRANY FRAGMĘT SCENY BIBLIJNEJ ( NAPISAĆ KTÓREJ NP.:
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA TO ŁK 24, 1-9)

Polecam codzienny kanał od poniedziałku do piątku dla dzieci
„Mocnych w Duchu” na kanale YouTube:

DANE DO KONTAKTU ( PRZESYŁANIE PRAC, PYTANIA,
WYJAŚNIENIA) Z KATECHETĄ ARKADIUSZEM DOBIECHEM –
E-MAIL arekdob@o2.pl TELEFON +48 508 499 732.
ZAPRASZAM DO KONTAKTU.

