
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

 Drodzy Rodzice. 

 Witam w kolejnym tygodniu naszych zmagań. Bardzo dziękuje za Wasze zaangażowanie i 

utrzymanie kontaktu oraz przyjęcie do grupy. Dziękuje również za nadesłane prace i mam nadzieję, 

że już niedługo będę miała je wszystkie. 

Poniżej przesyłam kolejne katechezy do zrealizowania. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 

572 156 572, e- mail d.jedynak@zkiwdziemiany.pl lub Messenger. 

 

Katecheza 41 (02.04.2020) 

Temat: Czcimy Krzyż Jezusa. 

Wielki Piątek. 

 

Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Ojcze Nasz. 

 

 Działanie: 

• Na początku katechezy otwórz podręcznik na str 92 i 93. Przyjrzyj się obrazkom i spróbuj 

odczytać informację. Jeśli możesz to poproś dorosłego o pomoc. (Jeśli ktoś z Państwa nie ma 

podręcznika to proszę o kontakt, prześle zdjęcia). 

• Po zapoznaniu się z wiadomościami w podręczniku wejdź w link, który zaprowadzi Cię do 

wirtualnej katechezy https://view.genial.ly/5e7f689850a0310d8c276aca/interactive-image-wielki-

piatek?fbclid=IwAR1MkGmIzO0NYnFNo0nnpVVzO8KiSYI1xaIRB1JCZgAUUowUp8WpCsMZ

Bfo 

• Podczas wirtualnej katechezy na początku naciśnij obrazek głośnika i wysłuchaj piosenki, 

tekst pieśni znajdziesz w swoich ćwiczeniach na str. 82. Zastanów się o czym ona mówi. 

• Następnie naciśnij serce a dowiesz się w jaki sposób ty możesz okazać Panu Jezusowi 

wdzięczność za Jego miłość. 

• Kolejnym krokiem będzie wykonanie zadania z gwiazdką. Tam znajdzie się Twój dobry 

uczynek. Chętne dzieci mogą go wysłać do mnie w postaci zdjęcia. 

• Posłuchaj co przydarzyło się Jankowi klikając na „oko”.   

• Na zakończenie wirtualnej katechezy naciśnij „plusik”, który zawiera podsumowanie. 

• Pokoloruj rysunek w zeszycie ćwiczeń na str. 83. 

• Pomódl się z rodzicami słowami: Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje 

święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata. 
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 Zadanie dla chętnych 

• W związku z panującą pandemią my nie możemy w pełni uczestniczyć w nabożeństwach 

Wielkiego Piątku. Jednak możemy tak jak Janek przygotować się do tego w domu. Naśladując 

Janka, wytrzyj w swoim domu wszystkie Krzyże, gdyż to one przypominają Nam o miłości Pana 

Jezusa.    

 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

 

Katecheza 42 (06.04.20r.) 

Temat: Wierzymy w zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

 Wielkanoc. 

 

Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Aniele Boży. 

 

 Działanie: 

• Otwórz podręcznik na str. 96 i 97. Przyjrzyj się obrazkom i spróbuj odczytać informację. 

Jeśli możesz to poproś dorosłego o pomoc. 

• Po zapoznaniu się z wiadomościami w podręczniku wejdź w link, który zaprowadzi Cię do 

wirtualnej katechezy https://view.genial.ly/5e83413159ee3c0df4dcb3cb/interactive-image-

wielkanoc-zmartwychwstanie-pana-

jezusa?fbclid=IwAR25YobN3qLtEKvLxhW6IiHcbJnSAou0Wclvpvw35K06fMRuCmpte2D8teA. 

• W miarę Twoich możliwości wykonaj zadania z linku. 

• Pokoloruj rysunek w zeszycie ćwiczeń na str. 85. 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

https://view.genial.ly/5e83413159ee3c0df4dcb3cb/interactive-image-wielkanoc-zmartwychwstanie-pana-jezusa?fbclid=IwAR25YobN3qLtEKvLxhW6IiHcbJnSAou0Wclvpvw35K06fMRuCmpte2D8teA
https://view.genial.ly/5e83413159ee3c0df4dcb3cb/interactive-image-wielkanoc-zmartwychwstanie-pana-jezusa?fbclid=IwAR25YobN3qLtEKvLxhW6IiHcbJnSAou0Wclvpvw35K06fMRuCmpte2D8teA
https://view.genial.ly/5e83413159ee3c0df4dcb3cb/interactive-image-wielkanoc-zmartwychwstanie-pana-jezusa?fbclid=IwAR25YobN3qLtEKvLxhW6IiHcbJnSAou0Wclvpvw35K06fMRuCmpte2D8teA

