
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 (17.04.20r.) 

Temat: Jezus zwycięża śmierć. Alleluja! 

Wielkanoc. 

 

 

Modlitwa: 

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

 

 Działanie: 

• otwórz podręcznik na str. 94 i 95(strony mogą się różnić w zależności od roku wydania 

podręcznika, proszę otworzyć na katechezie nr 41)i przeczytaj informacje zawarte na str. 94. 

Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej grób Jezusa. Aby bardziej zrozumieć zawarty w 

podręczniku  fragment Ewangelii według świętego Łukasza obejrzyj piękną opowieść 

pt. „Zmartwychwstanie Chrystusa”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw&feature=emb_title 

• Wszyscy cieszymy się, że Chrystus zmartwychwstał. Pan Jezus obiecał, że również i my 

zmartwychwstaniemy! Każdego roku w uroczystość Wielkanocy przeżywamy zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa oraz wyznajemy z wiarą, że i my także zmartwychwstaniemy. Znakiem obecności 

zmartwychwstałego Pana Jezusa wśród nas jest świeca zwana paschałem.   

• Teraz przeczytaj opowiadanie „Zostaliśmy stworzeni do życia” na str. 95. Morałem tego 

opowiadania jest to, że my ludzie nie potrafimy się pogodzić ze śmiercią bo przecież zostaliśmy 

stworzeni do życia. Jednak musimy mocno wierzyć w to co mówi Pismo Święte. Ono zapowiada, 

że wszyscy zmartwychwstaniemy. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str 82. Pokoloruj rysunek przedstawiający pusty grób Jezusa. 

• W zeszycie narysuj paschał – świecę, która jest znakiem obecności zmartwychwstałego 

Pana Jezusa wśród nas. Nie wykonuj rysunku w ćwiczeniu, zrób go w zeszycie! Paschał można 
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narysować samodzielnie lub wydrukować zamieszony poniżej i wkleić do zeszytu. 

Uwaga! Gdy rysujemy paschał to wokół krzyża piszemy aktualny rok czyli u nas będzie to 2020. 

(Zobacz zdjęcie w kolorze) 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 21 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 

 

 


