
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

 Drodzy Rodzice. 

 Witam w kolejnym tygodniu naszych zmagań. 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 (23.04.20r.) 

Temat:Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże. 

 

Modlitwa: 

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

 

 Działanie: 

• Tym razem zapraszam Was do wirtualnej katechezy opartej w całości o podany link 

https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-katecheza-

dla-dzieci-

mlodszych?fbclid=IwAR0TVv5N2effjmxPiji1ykZGRyAik9P9jrhPo80o9KdagMJWq6lkPTxXAWA 

• Tak więc jeśli macie możliwość to z pomocą rodziców kliknijcie w podany link . On 

zaprowadzi Was do katechezy o tym „Jak Helenka mała obraz Jezusa malowała”. Postępujcie 

zgodnie ze wskazówkami a dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o Helence.    

Na ostatniej stronie katechezy zawarte są ikonki, możecie tam posłuchać piosenki o św. Faustynie, 

ikonka z sercem zaprowadzi Was do kolorowanki ukazującej Jezusa Miłosiernego, proszę o  

wydrukowanie i pokolorowanie.  Na dole wklejam szablon do druku. Gotowy obrazek wklejamy do 

zeszytu.  Ikonka z kopertą zaprasza do zabawy w układanie puzzli. Ikona z samochodem zabierze 

Was na wirtualną wycieczkę do miejsca narodzin Helenki czyli jej rodzinnego domu. Zadanie z 

pędzelkiem to właśnie to o którym wspomniałam wcześniej. Wy złapcie za kredki i do pracy ;) 

• W zeszycie zapiszcie temat katechezy a pod tematem wklejcie obrazek. 

• Na zakończenie katechezy pomyślcie o tym w jaki sposób wy możecie być miłosierni, 

porozmawiajcie o tym z rodzicami. 
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Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katecheza 43 (24.04.20r.) 

Temat: Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chrzest Święty. 

 

 

Modlitwa: 

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

 

 Działanie: 

• otwórz podręcznik na str. 100 i przeczytaj informacje zawarte na tej stronie. (nie czytaj 

„Przeczytajmy razem”). Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej chrzest święty. 

• Aby bardziej zrozumieć istotę chrztu zapraszam do wirtualnej katechezy 

https://view.genial.ly/5e747e3ad77ff61690744b34/interactive-image-sp13sakramentygenially 

• Postępuj zgodnie z instrukcją. Znajdziesz tam definicje sakramentu, piosenkę mówiącą o 

sakramentach. Później zabawny Gienek opowie Ci więcej o chrzcie. Następnie zobaczysz jak 

wygląda liturgia chrztu świętego. Właśnie każdy z Was w taki sposób stał się dzieckiem Bożym. 

• W kolejnym kroku spróbuj odpowiedzieć na pytania zawarte w linku. Nie martw się jeśli 

sobie z tym nie poradzisz ponieważ w kolejnej ikonce znajdziesz odpowiedzi. Porównaj je ze 

swoimi odpowiedziami. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 84 i 85. Rozwiąż zadania i pokoloruj obrazek. Przeczytaj treść 

pieśni umieszczonej w ćwiczeniu i spróbuj zaśpiewać 

https://www.youtube.com/watch?v=Hpcj74S5k8M. 

• Możesz również obejrzeć odnowienie przyrzeczenia chrztu świętego 

https://www.youtube.com/watch?v=zxLeYS-oW6s 

https://www.youtube.com/watch?v=-sLBnDHHSNk 

• Porozmawiaj z rodzicami o twoim chrzcie, może uda się nawet odnaleźć fotografie. 

• Przeczytaj tekst z podręcznika na str. 100-101 „przeczytajmy razem!” oraz „wierzę i 

pamiętam”. Pomódl się słowami z podręcznika – Tyś z nami związał się przez chrzest i nikt już 

odtąd nie jest sam. Wszystko, co nasze, Twoim jest, wszystko, co Twoje, dajesz nam. 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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