RELIGIA – KLASA V (14.12. – 18.12.2020 r.)
Lekcja z dnia 14.12.2020 r.
Temat: Żłóbek, kolęda, opłatek – czy tylko tradycja? – str. 208 – 210
 Przeczytaj fragment Ewangelii z podręcznika – str. 209
– Kiedy Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego?
– Co zamierzał zrobić Józef?
– Kto ukazał się Józefowi we śnie?
– Co anioł polecił zrobić Józefowi?
– Jakie imię anioł polecił nadać Synowi Maryi?
– Co oznacza imię Emmanuel?
– Co zrobił Józef po zbudzeniu się ze snu?
– Jakie imię nadał Synowi Maryi?
 W czasie świąt Bożego Narodzenia pochylamy się nad prawdą wiary dotyczącą
wcielenia Syna Bożego, który przyszedł na świat jako człowiek – Syn Maryi. Stało się
to za sprawą Ducha Świętego. Nie wiemy jak to się dokonało, dlatego mówimy o
tajemnicy wcielenia.
 Przeczytaj słowa kolędy „Nie było miejsca dla Ciebie” – str. 209 – 210
Mówią one o prawdzie, że Jezus nie miał godnego miejsca, w którym mógłby się
narodzić.
 Posłuchaj kolędy:
https://www.youtube.com/watch?v=y7pEn4R3cqg
 Przeżywając Boże Narodzenie, nie powinniśmy zatrzymywać się tylko na tradycji.
Musimy pamiętać, że Jezus tego wieczoru pragnie narodzić się w sercu każdego z nas
i pozostać z nami przez pozostałe 364 dni w roku.
 Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń – str. 112 – 113
Lekcja z dnia 16.12.2020 r.
Temat: Niezwykły przewodnik. Gwiazda betlejemska – str. 211 – 213
 Obejrzyj krótki film:
https://www.youtube.com/watch?v=QE2Qk88yUZ0
 Nowo narodzony Jezus otrzymał od mędrców złoto, kadzidło i mirrę. W ten sposób
przywitali Go i oddali Mu hołd jako królowi. Ich wędrówka do Jezusa wymagała
wytrwałości, ponieważ droga była długa. Wymagała też uwagi, bo do Jezusa
prowadziły ich znaki, których nie można było stracić z oczu. Jednym z nich była
gwiazda. Zastanów się, co lub kto nas dziś prowadzi do Jezusa.

 Przeczytaj fragment Pisma Świętego z podręcznika – str. 211 – 212
 Mędrcy to pierwsi poganie, którzy znaleźli drogę do Chrystusa. W ubogim domu
zobaczyli Dziecię z Matką. Nie tak prosto było dopatrzeć się w tej scenie króla i Boga.
A jednak upadli przed Jezusem na twarz i oddali Mu pokłon, tak jak oddaje się pokłon
władcy lub samemu Bogu. Mędrcy jako pierwsi z ludzi oddają Jezusowi cześć boską.
Również dary złożone przez mędrców Jezusowi były symboliczne.
o Złoto oznacza wszystko, co piękne, bogate i wartościowe.
o Kadzidło jest symbolem modlitwy, która wznosi się ku Bogu jako wyraz
oddawanej Mu czci i chwały.
o Mirra jest cennym balsamem używanym podczas uroczystości. Namaszczano
nią także zmarłych i dodawano do wina skazańcom jako środek znieczulający.
 Pokłon mędrców wspominamy w Kościele 6 stycznia w uroczystość Objawienia
Pańskiego. W Polsce potocznie nazywamy ten dzień świętem Trzech Króli.
 Pomyśl:
o Dla kogo możesz być gwiazdą, która prowadzi do Jezusa?
o W jaki sposób możesz prowadzić innych do Jezusa?
 Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń – str. 114 – 115

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

