
28.04.2020-ZERÓWKA-RELIGIA 

Temat: Dziękujemy Jezusowi za pokarm. 

Cel: Uświadomienie wartości pożywienia w życiu człowieka. 

Proszę otworzyć podręczniki na stronie 126                                                                                                                         

– Kogo widzicie na ilustracji?                                                                                                                                                  

–Co trzymają w rękach osoby przedstawione na ilustracji?                                                                                                                                                        

–Co znajduje się w koszyczkach?                                                                                                                                               

-O jakich świętach przypominają  nam pisanki?                                                                                                                                        

–Jakie znacie zwyczaje wielkanocne?  

Wielkanoc-to bardzo ważne dla nas święta. One przypominają nam o tym, że Pan Jezus bardzo nas 

kocha. Znakiem tej miłości jest Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Nic wiec dziwnego, że w 

czasie Wielkanocnym dziękujemy Panu Jezusowi za różne dary, które od Niego otrzymujemy.  

Każdy z nas, żeby mieć siłę do pracy, nauki i zabawy, potrzebuje pokarmu. Kiedy jesteśmy  głodni, nie 

mamy Na nic siły , ani ochoty wtedy smutni. Na szczęście my mamy pod dostatkiem pożywienia, ale 

niestety nie zawsze umiemy je szanować. Tymczasem jest wiele takich miejsc na świecie, gdzie ludzie-

także dzieci-nie mają pod dostatkiem chleba i cierpią z głodu. 

Proszę teraz wykonać ćwiczenie w podręczniku. 

30.04.2020-ZERÓWKA-RELIGIA 

Temat: Jesteśmy wdzięczni za jedzenie. 

Cel : Zapoznanie z cudem rozmnożenia chleba. 

Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, także spotykał ludzi głodnych. W Ewangelii znajdziemy nawet 

opowiadanie, które mówi o tym, jak Pan Jezus zatroszczył się o tych, którzy byli głodni.  

Pewnego dnia bardzo dużo ludzi przyszło słuchać Pana Jezusa. Jezus mówił tak ciekawie, że ci, którzy 

Go słuchali, nawet nie zauważyli, kiedy zaczął zbliżać się wieczór. Wielu z nich przyszło z daleka. Nie 

wzięli ze sobą dostatecznej ilości jedzenia i zaczęli odczuwać głód. Wtedy jeden z uczniów powiedział 

do Pana Jezusa, że jest tutaj jeden chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby, ale to za mało dla tak 

wielu ludzi. Pan Jezus polecił przywołać chłopca do siebie. Wziął chleby i ryby, pomodlił się i kazał 

rozdać siedzącym na trawie ludziom. Wszyscy najedli się do syta. Wtedy Pan Jezus polecił uczniom 

zebrać resztki, ponieważ nie można marnować, czy deptać jedzenia. Zebrali dwanaście koszów.  

Pamiętajcie, że wiele ludzi na świecie cierpi głód. Pomódlcie się za te osoby. 

Proszę narysować 5 chlebów i 2 ryby 


