
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

 Drodzy Rodzice i uczniowie. 

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 45 (18.05.2020r.) 

Temat: Słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie. 

 

Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo. 

• Otwórz podręcznik na str. 102 i z pomocą osoby dorosłej przeczytaj historię o Dobrej 

Nowinie. 

• Słowa i czyny Pana Jezusa są zapisane w Ewangeliach. 

• Co Jezus czynił żyjąc na ziemi, to zapisane jest w Ewangelii. Gdy ksiądz czyta, to każdy 

wstaje i świętym słowom przez to cześć daje. 

• Następnie przyjrzyj się ilustracjom znajdującym się na str. 103 w podręczniku i odpowiedz, 

kto nam przekazuje Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Panu Jezusie, który nas kocha. 

• Tak więc Dobrej Nowiny słuchamy podczas Mszy Świętej czy też katechezy. Niestety nasze 

uczestnictwo w Mszy Świętej i katechezie jest teraz ograniczone. W związku z tym powinniśmy 

przeżywać Eucharystie w rodzinnym gronie. Dlatego zachęcam do uczestnictwa poprzez transmisje 

tv.  Przesyłam link, który tłumaczy zasady zachowania podczas uczestnictwa w Mszy Świętej 

online https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 91 i pokoloruj rysunek. 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

 

 

Katecheza 46 (21.05.2020r.) 

mailto:d.jedynak@zkiwdziemiany.pl
https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY


Temat: Słuchamy Pana Jezusa. 

 

Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo. 

• Wiemy już, że Ewangelia jest Dobrą Nowiną o Bogu Ojcu, który nas kocha. Tę Dobrą 

Nowinę przyniósł nam Pan Jezus. 

• Otwórz podręcznik na str. 104 i z pomocą dorosłego przeczytaj historię Marcina. 

• Pan Jezus jak żył na ziemi to nauczał. Nauka Pana Jezusa jest skierowana do wszystkich 

ludzi, nie tylko do tych, wśród których żył i ich nauczał. Pan Jezus naucza także nas.. 

• Ale jak my możemy usłyszeć Pana Jezusa? Skąd wiedzieć czego nauczał? Jak poznawać 

Jego naukę? Wszystkiego o Panu Jezusie dowiadujemy się, że świętej księgi, która nazywa się 

PISMO ŚWIĘTE.  To właśnie w niej spisano słowa i czyny Pana Jezusa. 

• Czego przede wszystkim nauczał Pan Jezus? Tak, Pan Jezus przede wszystkim uczył miłości 

Boga i bliźniego. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 92 i narysuj księgę 

 

• Zmęczona? Zmęczony? Pamiętaj o odpoczynku, modlitwie, wyjściu na dwór, zabawie, 

czytaniu dobrych książek i słuchaniu Pana Jezusa ;) 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 


