RELIGIA – KLASA IV (02.11. – 06.11.2020 r.)
Lekcja z dnia 02.11.2020 r.
Temat: Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce wdzięczności bohaterom – str. 42 – 43

W minionych dniach odwiedzaliście cmentarze i groby Waszych bliskich
zmarłych. Znajdują się na nich tabliczki z imieniem i nazwiskiem zmarłego. Jednak na
niektórych grobach zamiast imienia i nazwiska jest napisane N.N. To skrót od
„nazwisko nieznane”. Takie napisy są umieszczane np. na grobach żołnierzy, którzy
walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Zdarzało się, że gdy ktoś zginął w walce, to
zostawał pochowany na najbliższym cmentarzu. Na grobach poległych żołnierzy,
których nazwiska i imienia nie znano, umieszczano te dwie litery N.N.
 Czy wiesz, gdzie w najbliższej okolicy są groby żołnierzy lub partyzantów?
 Czy byłaś(eś) przy takim grobie?
 Dlaczego składamy kwiaty przy pomnikach, tablicach pamiątkowych?





Przeczytaj w podręczniku informacje ze strony 42
Obejrzyj zdjęcie Grobu Nieznanego Żołnierza – str. 42
Przeczytaj prawa harcerskie – str. 43
Obejrzyj zdjęcie Pomnika Małego Powstańca – str. 43

 Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń – str. 36 – 37
 Pomódl się za tych, którzy oddali życie za wolność Polski

Lekcja z dnia 04.11.2020 r.
Temat: Przez pustynię pod Bożą opieką – str. 34 – 35
 Przypomnij, w jaki sposób Izraelici opuścili Egipt?
Izraelici wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej przez 40 lat. Nie była to łatwa
wędrówka. Jej trasa przebiegała przez pustynię. Wielokrotnie doświadczali różnych
trudności, m.in.:

 brak jedzenia,
 brak wody,
 choroby i śmierć
Najpierw narzekali, a potem za pośrednictwem Mojżesza zwracali się o pomoc do
Boga, który nigdy ich nie opuszczał.
Znaki opieki Pana Boga:
 zsyła mannę i przepiórki,
 daje wodę ze skały,
 nakazuje sporządzić węża miedzianego

 Przeczytaj o wędrówce Izraelitów do Ziemi Obiecanej z podręcznika – str. 34 – 35
 Uzupełnij polecenia w zeszycie ćwiczeń – str. 28 – 29
 Naucz się na pamięć Uczynków miłosierdzia co do ciała – podręcznik str. 35

