Wybaczcie, ten tydzień bez nagrań. Robimy dwa tematy, powoli z tymi
zdjęciami zacznę wam odpuszczać, ale jeśli wrócimy do szkoły, to obiecuję, że
sprawdzę każdą notatkę i będę surowy jeśli ktoś nie będzie miał
któregokolwiek tematu 😉 „Róbcie” religię w dni, kiedy mamy ją planowo, nie
zostawiajcie na ostatnią chwilę, bo się naprawdę nazbiera i będzie problem.
W tym tygodniu:
TEMAT: Życie oddane za Boga i Ojczyznę (153 – 155)
Na początek włączcie sobie:
Filmik (ku przypomnieniu) opisujący graficznie historię Polski https://www.youtube.com/watch?v=7SpddNW7a3k
Później czytamy temat w podręczniku. Wypiszcie w zeszycie jakie mamy
symbole narodowe.
Możecie przedłużyć sobie czas na lekcję patriotyzmu – w wolnej chwili
usiądźcie sobie sami, w słuchawkach, a najlepiej z rodziną i uczcijcie nasze
narodowe święto 3 Maja (chociaż pewnie już będzie po tym dniu) słuchaniem
patriotycznych pieśni 😉 Na YouTube jest oczywiście ich mnóstwo.
https://www.youtube.com/watch?v=VCT70frG7Sk
https://www.youtube.com/watch?v=sqlPPQM2f7M
https://www.youtube.com/watch?v=6TEdRn9EF_M
To takie dla przykładu.
W zeszycie pod symbolami narodowymi wpiszcie dewizę „BÓG HONOR
OJCZYZNA”.
Nie odpuszczę wam Hymnu. Aby spędzić trochę czasu przy nim https://learningapps.org/7673345
I to na tyle. Nie wysyłajcie mi zdjęć, ale pamiętajcie o tym, co pisałem na
początku. Uczciwie i sumiennie podchodźcie do tych lekcji – tylko w taki
sposób to nauczanie będzie miało sens.
Z BOGIEM!

TEMAT: Majówki – „i co czuje, i co żyje, niech z nami chwali Maryję” (191 –
193)
Rozpoczęliśmy maj – miesiąc poświęcony w sposób szczególny Maryi. Słowa
tematu są wzięte z pieśni, którą tutaj wam wrzucam :
https://www.youtube.com/watch?v=WqUGISAlgzI
Czytamy oczywiście temat w podręczniku (191).

Z obecnym miesiącem związane są tytułowe „majówki”, czyli nabożeństwa
odprawiane ku czci Maryi. Podczas nich śpiewana jest Litania Loretańska
(https://www.brewiarz.pl/appendix/modlitwy/loretanska.php3). Jest tam
mnóstwo określeń, które tyczą się Maryi. Waszym zadaniem w tym temacie
jest:
1. Wybrać z litanii minimum trzy określenia i napisać krótko, jednym
zdaniem, dlaczego wybraliście akurat te.
2 . https://learningapps.org/11278837 <- krzyżówka o Maryi.
Z tego tematu też niczego mi nie wysyłajcie. Pracujcie spokojnie, ale
systematycznie, przed nami najtrudniejszy czas z ocenami, więc nie
odkładajcie niczego na ostatnią chwilę!
Z Panem Bogiem 😉

