PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY III BRANŻOWEJ
Temat do zapisania do zeszytu: „Maryja Matka świętej rodziny”

UWAGA! PROSZĘ O WYKOANIE ZDJĘĆ WASZYCH ZESZYTÓW OD
OCENY ZA ZESZYT Z PORZEDNIEGO PÓŁROCZA I WSYAŁNIE MI
ZDJĘĆ MOŻE BYĆ NAWET W OSOBNYM PLIKU. BĘDZIE TO
WERYFIKACJA WASZEJ PRACY I JAK ZWYKLE WIĄŻE SIĘ Z TYM
OCENA NA KONIEC Z ZESZYTU! CZAS NA WYSŁANIE ZDJĘĆ
ZESZYTU DO 28 MAJA!


WPROWADZENIE:

Szczęść Boże! Dziękuję za wasze nadesłane prace! Ostatnim naszym tematem była 100
rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Dzisiaj wracamy do jednego z ostatnich tematów w naszym
dziale dotyczącym ojcostwa, macierzyństwa i szeroko pojętej rodziny. Chciałbym z wami
popatrzeć na Matkę Najświętszą, która towarzyszy nam w tym szczególnym miesiącu maju,
jako Matkę Świętej Rodziny. Na dzisiejszej katechezie poznamy jakie trudności i niepokoje
musiała pokonać Maryja jako Matka i żona w domu Jezusa i Józefa.
PROSZĘ ZAPISAĆ TEMAT KATECHEZY DO ZESZYTU!

Zapewne wielu z nas z zna doskonale historię Maryi, zwykłą prosta dziewczyna staję się nagle
Matką Boga, musi zmagać się z wieloma trudnościami. Czy było jej łatwo, czy nie traciła
nadziei? I w końcu czego każdy z nas może się od niej nauczyć? Na te pytania spróbujemy
wspólnie razem odpowiedzieć. Najpierw jednak zapraszam was jednak do małej burzy mózgów
proszę abyście wykonali poniższe ćwiczenie.


Ćwiczenie 1: Odszukaj w pamięci lub w Piśmie Świętym jak najwięcej scen z życia
Matki Bożej i wpisz ich tytuły do tabelki, np. scena Zwiastowania. Trzech uczniów
z największą liczbą znalezionych scen z życia Maryi w Piśmie Świętym otrzyma
ocenę 5.
Sceny z życia Maryi w Piśmie Świętym
Scena Zwiastowania przez Anioła Gabriela

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE JAKO FORMA
NOTATKI!
Spróbowaliście odszukać jak najwięcej scen z życia Maryi znanych nam w Piśmie Świętym,
teraz zapraszam was do analizy jednej z nich, aby zobaczyć, jak naprawdę wyglądał dom w
którym żyła z Jezusem i Józefem Maryja.



Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst Pisma Świętego i odpowiedz na pytania.

22 Gdy potem upłynęły dni ich6 oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy,
aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko
płci męskiej będzie poświęcone Panu7. 24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode
gołębie8, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
25 A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż
zobaczy Mesjasza Pańskiego9. 27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice
wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił:
29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
30 10 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
32 światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
33 A Jego ojciec11 i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł
do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą12. 35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu».
39 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na
Nim.

Przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania:
1. Jak tytuł nosi ewangeliczna scena przedstawiona w tym fragmencie?
………………………………………………………………………………………...................
2. Gdzie udali się rodzice Jezusa? W jakim celu?
…………………………………………………………………………………………………...
3. Kogo spotkali w świątyni?
…………………………………………………………………………………………………...
4. Jakie wydarzenia z życia Jezusa zapowiedział starzec w świątyni?
…………………………………………………………………………………………………..
5. W jakiej miejscowości znajdował się dom Jezusa, Józefa i Maryi?
…………………………………………………………………………………………………...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE JAKO FORMA
NOTATKI!

Zapoznaliście się z jednym z epizodów życia Maryi. Kościół na przestrzeni dziejów wraz z
wiernymi otaczał Maryję szczególną czcią i chwałą za Jej niezwykłą pokorę i postawę wobec
wielu przeciwności począwszy od tych w Nazarecie a skończywszy na widoku śmierci swojego
syna. Dlatego też ułożył ku Jej czci litanię loretańską, która przez cały maj jest śpiewana we
wszystkich kościołach.


Ćwiczenie 3: Przeczytaj tekst litanii loretańskiej ku czci Maryi, a następnie
wybierz trzy wezwania do Matki Najświętszej i wyjaśnij swoimi słowami ich
znaczenie. UWAGA ZADANIE JEST PRZEZE MNIE OCENIANIE PROSZĘ
SIĘ POSTARAĆ! Poniżej podaję przykład wyjaśnienia.
WEZWANIE Z LITANII

WYJAŚNIENIE ZANCZENIA

Królowo Polski

Tytuł ten nawiązuje do historycznego
wydarzenia z 1656 roku kiedy to król
Jan Kazimierz wybrał Maryję na

Królową Polskiej Korony. Od tej pory
Polacy nazywają Maryję swoją
Królową i Panią.
W PODOBNY SPOSÓB NALEŻY WYJAŚNIĆ WYBRANE PRZEZ SIEBIE
WEZWANIA.
UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ WKLEJAMY DO ZESZYTU LUB
PRZEPISUJEMY!


NOTATKĘ STANOWI ĆW. 1 I 2 ORAZ TABELKA W WYJAŚNIENIEM
WEZWAŃ!

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie
zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 28.05.2020 r. (Czwartek)
Życzę powodzenia!

