
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 42 (21.04.20r.) 

Temat: Chrystus zmartwychwstał. 

Uczta Eucharystyczna. 

 

Modlitwa: 

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

 

 Działanie: 

• Otwórz podręcznik na str. 96 i 97. Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym święconkę i 

śniadanie wielkanocne. Później przeczytaj opowiadanie „Poznali Go przy łamaniu Chleba”. 

Opowiadanie to ukazuje iż Chrystus zmartwychwstał i powrócił do ludzi. Jego uczniowie zobaczyli 

go, uwierzyli i głosili tą wesołą nowinę. 

• Uczniowie, którzy spotkali Jezusa w drodze do Emaus, poznali Go właśnie wtedy, gdy 

połamał chleb i dał im do jedzenia. Także my choć nie widzimy Pana Jezusa, spotykamy się z Nim, 

zmartwychwstałym, podczas każdej Mszy Świętej. Bo Eucharystia jest ucztą Pana Jezusa 

zmartwychwstałego i Jego przyjaciół zebranych wokół ołtarza. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 83, pokoloruj obrazek a następnie uzupełnij zdania: 

Uczniowie poznali Jezusa przy łamaniu chleba. 

Ze zmartwychwstałym Jezusem spotykamy się podczas każdej Mszy Świętej. 

• Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w miesiącu marcu uczyliśmy się 10 przykazań. 

Niestety nie możemy się spotkać i w związku z tym proszę  aby każdy z Was przesłał mi 

nagranie głosowe z modlitwą. Może być nagranie głosowe ale mile widziane jest nagranie 

wideo. Termin do 24 kwietnia.   Życzę powodzenia i dużo zdrówka. 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

mailto:d.jedynak@zkiwdziemiany.pl


Katecheza (24.04.20r.) 

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. 

 

https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-katecheza-dla-dzieci-mlodszych?fbclid=IwAR0TVv5N2effjmxPiji1ykZGRyAik9P9jrhPo80o9KdagMJWq6lkPTxXAWA
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-katecheza-dla-dzieci-mlodszych?fbclid=IwAR0TVv5N2effjmxPiji1ykZGRyAik9P9jrhPo80o9KdagMJWq6lkPTxXAWA
https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-katecheza-dla-dzieci-mlodszych?fbclid=IwAR0TVv5N2effjmxPiji1ykZGRyAik9P9jrhPo80o9KdagMJWq6lkPTxXAWA


 

 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 


