
Religia kl. IV 02.12.2020 r.  

Temat: Bóg stwarza świat. 

Przypominam 

Przez cały Adwent będą odprawiane na tygodniu Msze roratnie  o 

godz.17:00. Zapraszam na te Msze także dzieci i młodzież. Dzieci 

przynoszą serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem, wkładają je 

do koszyka przy bocznym ołtarzu i pod koniec rorat będzie 

losowanie do kogo pójdzie figurka MB w gościnę i wróci na 

następne roraty.  

 

Podręcznik s. 66-68 

Karta pracy s. 23 zad. 1,2,3 

Modlitwa „Wierzę w Boga Ojca” 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 

powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się 

stanie światłość!». I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień 

pierwszy. A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli 

jedne wody od drugich!». Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód 

ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i 

poranek – dzień drugi. A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i 

niech się ukaże powierzchnia sucha!». A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a 

zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny 

zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w 

których są nasiona». I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę, dającą nasienie według 

swego gatunku i drzewa, rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, 

że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną 

ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory 

roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się 

tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, 

oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą 

i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – 

dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata 

nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju 

pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. 

Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście 



zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». I tak upłynął wieczór i poranek – 

dzień piąty. Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta 

pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!». drób psy zwierzęta pełzające (jaszczurki) dzikie 

zwierzęta lwy tygrysy pumy niedźwiedzie światłość ciemność powierzchnia sucha (ziemia) I stało się 

tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I 

widział Bóg, że były dobre”.  

Jestem ciekawy, czy zwróciliście uwagę na to, jakimi słowami kończył się każdy dzień? Te słowa 

powtarzają się niczym refren w piosence. Kto pamięta? („Bóg widział, że były dobre”) O czym one 

świadczą? (że świat stworzony przez Pana Boga jest dobry). 

 

Notatka do zeszytu 

„Widział Bóg, że było dobre” (Księga Rodzaju) Panie Boże, dziękuję za stworzony świat. Będę się 

starał szanować przyrodę i wszystko to, co stworzyłeś – te dwa zdania uczniowie przyozdobią 

stworzeniami Bożymi (motylami, kwiatami, słońcem, gwiazdami, rzeką itd. ). 

Praca domowa  

Wkleić rysunek, zdjęcie pięknego świata (z gazety, z Internetu) lub własnoręcznie wykonać. 

(przesyłamy na email:grzegorz.warchul@wp.pl). 


