RELIGIA – KLASA IV (14.12.-18.12.2020 r.)
Lekcja z dnia 14.12.2020 r.
Temat: Betlejem – Grota Narodzenia – str. 68 – 69
 Dzisiejsza lekcja prowadzi nas do miejsca narodzenia Pana Jezusa, który przyszedł na
świat w małym miasteczku – Betlejem.
– W jakim mieście Anioł zwiastował Maryi, że zostanie Mamą Bożego Syna?
– Co Maryja i Józef mogli przygotowywać w domu na narodzenie Bożego Syna?
– Dlaczego Maryja i Józef opuścili Nazaret tuż przed narodzeniem małego Jezusa?
Wiedzieli, że droga do Betlejem liczyła ok. 140 km, była długa i niebezpieczna. Mieli
świadomość, że nie zapewnią Jezusowi najlepszych warunków. Zdawali sobie sprawę,
że do nowo narodzonego Dziecka nie będą mogli przyjść w odwiedziny krewni i
znajomi.
 Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego z podręcznika – str. 68 – 69 i odpowiedz na
pytania:
– Kto wydał nakaz o spisie ludności?
– Dlaczego Maryja i Józef musieli opuścić Nazaret?
– Dlaczego udali się do miasteczka Betlejem?
– Kto jako pierwszy przyszedł do Jezusa, by oddać Mu pokłon?
– Co pierwsi goście zobaczyli, wchodząc do stajni?
– Co pasterze mogli przynieść w darze Dzieciątku Jezus?
– Kto jeszcze przyszedł do Jezusa prowadzony blaskiem gwiazdy betlejemskiej?
– W jaki sposób zachowali się odwiedzający Jezusa?
 Przeczytaj informacje o Betlejem z podręcznika – str. 68
 Zastanów się, w jaki sposób cud Bożego Narodzenia może dokonać się w Twoim
życiu?
 Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń – str. 58 – 59
Lekcja z dnia 16.12.2020 r.
Temat: Ponownie Nazaret – rodzinny dom Jezusa – str. 70 – 71
 Największym skarbem każdego dziecka jest kochająca rodzina. Warunki materialne
ani wspaniałe i wygodne mieszkanie czy nawet najlepszy komputer – nie mogą
zastąpić rodziny. Dobra, kochająca rodzina pomoże przetrwać wszystkie trudności,
pomaga być szczęśliwymi. Trzeba, byśmy o tym zawsze pamiętali i dziękowali za to
Bogu.
 Przypomnij:
– Dlaczego Józef, Maryja i Dzieciątko Jezus musieli opuścić Betlejem?

– Do jakiego kraju udała się Święta Rodzina?
– Gdzie ostatecznie zamieszkał Pan Jezus wraz ze swoją Rodziną?
 Przeczytaj fragment Pisma Świętego z podręcznika – str. 70
 Pan Jezus miał trudniejsze dzieciństwo niż niejedno dziecko. Urodził w ubogim żłóbku
w Betlejem, potem z powodu prześladowań Heroda Maryja wraz z Józefem i małym
Jezusem musieli uciekać do Egiptu. Warunki życia w obcym kraju na pewno były
bardzo skromne. Dopiero po kilku latach wrócili do Nazaretu i tam zamieszkali.
– Na kogo zawsze mógł liczyć Pan Jezus?
– Kto należał do Rodziny Pana Jezusa?
– W jaki sposób Św. Józef troszczył się o Pana Jezusa?
 Obejrzyj ilustrację przedstawiającą ikonę Świętej Rodziny – podręcznika str. 71
– Kogo przedstawia ikona Świętej Rodziny?
– Kto jest najważniejszą, centralną postacią ikony?
– Kto jednoczy wszystkie postaci tego obrazu?
 Pomódl się w intencji swojej Rodziny
 Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń – str. 60 – 61

Życzę Wam i Waszym Rodzicom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia. Niech Dzieciątko Jezus udziela Wam potrzebnych łask i
błogosławi na każdy dzień Nowego Roku.

