
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. Jeśli dziecko nie ma podręcznika to proszę 

o kontakt, prześle zdjęcia.   W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 572 156 572, e- mail 

d.jedynak@zkiwdziemiany.pl lub Messenger. 

 

 

 

Katecheza 39 (02.04.2020r.) 

 Temat: Jezus oddaje swoje życie za nas. 

Wielki Piątek. 

 

Modlitwa: 

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

 

 Działanie: 

• otwórz podręcznik na str. 90 i 91 (strony mogą się różnić w zależności od roku wydania 

podręcznika, proszę otworzyć na katechezie nr 39) i przeczytaj zawarte tam informację.  Przyjrzyj 

się zdjęciu, które przedstawia Pana Jezusa umierającego na krzyżu i przeczytaj tekst w ramce. Są to 

słowa z Pisma Świętego. 

• Pomyśl o tym czy wszyscy teraz przyjmują miłość Boga, jeśli masz możliwość to 

porozmawiaj o tym z rodzicami. 

• Jeśli masz swobodny dostęp do internetu to wejdź w link, który zaprowadzi Cię do 

wirtualnej katechezy https://view.genial.ly/5e832dabba81d90dfb1c171d/interactive-image-wielki-

piatek-klasy-

mlodsze?fbclid=IwAR1SfEpjizwFPRBFRe4_psiODAMrMhhsuFzPdfiLVd1OaknGFQlaFydvjc4. 

• Wykonaj zadania z linku od 1 do 8. Odsłuchaj również jak opisana jest śmierć Pana Jezusa 

w Ewangelii wg Świętego Jana. Aby to zrobić naciśnij ikonkę głośnika przy 6.  Następnie odsłuchaj 

jak opisany jest pogrzeb Pana Jezusa w Ewangelii wg Świętego Jana. Aby to zrobić naciśnij ikonkę 

głośnika przy 7. Na zakończenie naciśnij 8 i tytuł piosenki „Zbawienie przyszło przez krzyż” . 

Zaśpiewaj pieśń. 
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• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str 79. Pokoloruj obrazek a następnie uzupełnij tekst korzystając 

ze słów podanych w ramce.   

• Podsumowując: W Wielki Piątek z miłości do Ojca i do ludzi Pan Jezus złożył siebie w 

ofierze na krzyżu.  Wydał swoje Ciało i przelał swoją Krew. Swoją ofiarą Pan Jezus najdoskonalej 

uwielbił Ojca i zbawił ludzi. 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

Katecheza 40 (03.04.2020r.) 

 

Temat: Jezus ofiaruje siebie za nas. 

 Eucharystia. 

 

Modlitwa: 

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

 

 Działanie: 

• Otwórz podręcznik na str. 92 - 93 i przeczytaj zawarte tam informację.   

• Następnie zapraszam na kolejną wirtualną katechezę 

https://view.genial.ly/5e80dbc55ad5150d93dc0bf8/presentation-kl-

2?fbclid=IwAR0ZITmzFKOMw6DCWxw0KIDQmFPnGULzxIrOupPeefv6q1Y8b_ey4o6GMVU . 

• Wykonaj zadania z linku. Przejdź na kolejną stronę i odsłuchaj słuchowiska . Na następnej 

stronie rozwiąż zagadki. Następnie obejrzyj filmik mówiący o tym co to jest Eucharystia czyli 

Komunia Święta. Kolejna strona wyjaśnia:  Dlaczego Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a 

wino w swoją Krew? A także odpowiada na pytania: W jaki sposób apostołowie wypełnili prośbę 

Jezusa? Kto dziś sprawuje pamiątkę Ostatniej Wieczerzy? 

Kolejna i ostatnia strona zawiera podsumowanie i zadanie do wykonania w zeszycie. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 80 i 81. Wykonaj zadania. 

• Podsumowując: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was 

będzie wydane.  Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem Kielich Krwi mojej, Nowego i 

Wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.  

ZASTA SIĘ... 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 
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modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 Dla chętnych: 

• Przed nami szczególny czas w którym zbliżamy się do Pana Jezusa. Jednak w obliczu 

pandemii nie możemy w pełni uczestniczyć w nabożeństwach związanych ze zbliżającymi się 

Świętami Wielkanocnymi. Drogi rodzicu proszę abyś w miarę swoich możliwości i swego czasu 

przybliżył dziecku historię Zmartwychwstania Pana Jezusa. Pomocne będą poniższe linki: 

• https://view.genial.ly/5e84438159ee3c0df4e5143e/interactive-image-ostatnia-wieczerza-kl0 

- znajdziesz tam informację na temat Wielkiego Czwartku. 

• https://www.youtube.com/watch?v=7_R_3qwGZGY – znajdziesz tam informację na temat 

Wielkiego Piątku 

• https://www.youtube.com/watch?v=SMIE-bF4HWI  - znajdziesz tam informację na temat 

Wielkiej Soboty 

• https://www.youtube.com/watch?v=VYj_eXrbPZ0 – znajdziesz tam informację na temat 

Wielkanocy 

• https://www.youtube.com/watch?v=JTW6VMLAeqw&list=PLYT7dktyOOKEJtIYsjG60Njj

0QVqFx44h&index=23 – znajdziesz tam informację na temat Zmartwychwstania Pana Jezusa 
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