
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 48 (25.05.2020r.) 

Temat: Matko Boża, prowadź nas. 

 

• Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

• Dziś dowiemy się coś, nie co o WYJĄTKOWEJ OSOBIE...Otwórzmy nasze serca dla Pana 

Jezusa! 

• Link do skopiowania: 

https://view.genial.ly/5ec4da5d6b22f20d254e5d66/social-square-post-dzien-

mamy?fbclid=IwAR3wpuTfB25Pw-

GpWyjmACG8_xy_GvFrM6hUBe_BgdxgQm1J547hebep8aA 

• Zacznij od modlitwy. W tym celu kliknij na słowo „modlitwa” a następnie postępuj zgodnie 

z cyferkami na serduszkach. 

• Dzisiaj dowiesz się kim jest mama? To ona przekazała nam życie, prowadzi nas do Boga, 

dba o nas, opiekuje się nami. 

• Nasze mamy kochają nas najmocniej na świecie! Bez naszych mam trudno byłoby nam 

żyć!Powinniśmy wyrażać wobec niej naszą WDZIĘCZNOŚĆ... W jaki sposób? Dowiesz się 

klikając w link ukryty pod cyferką 3. To ruletka dzięki której będziesz mógł sprawić swojej mamie 

radość. Zakręć nią kilka razy i wykonaj zadania. 

• Posłuchaj piosenki dla mamy :) Bo każda mama jest wyjątkowa i wspaniała :) 

• Jeśli masz ochotę, to poukładaj puzzle znajdujące się pod cyferką 6. 

 

• Jezus też miał mamę, która miała na imię Anna. Podczas wesela w Kanie Galilejskiej Pan 

Jezus na prośbę swojej Matki przemienił wodę w wino.  Bardzo ją kochał dlatego zrobił to, o co 

prosiła go Matka. 

• Wy również kochacie swoje mamusie i dlatego też róbcie to o co mama Was prosi. Niech to 

będzie podziękowanie za to wszystko co daje Wam mama. 
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• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 94 i 95. Pokoloruj rysunek przedstawiający Jezusa i Jego 

Matkę podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Obraz ten ukazuje przemienienie wody w wino. 

•  Na zakończenie podziękujmy Panu Bogu za nasze KOCHANE MAMY i poprośmy dla nich 

o ZDROWIE, SZCZĘŚCIE I WIELE SIŁ! 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

 

Katecheza 47 (28.05.2020r.) 

Temat: Pan Jezus zaprasza nas na ucztę. 

Ostatnia wieczerza – Eucharystia – Msza Święta. 

 

Modlitwa: 

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

• Od chwili chrztu należysz do rodziny Jezusa i możesz brać udział w Jego uczcie. Ucztą Pana 

Jezusa jest Msza Święta. 

• Spotkanie z Panem Jezusem na Mszy Świętej jako uczcie należy do najpiękniejszych 

spotkań, podczas których w szczególny sposób przeżywamy Jego obecność i przyjmujemy Go. 

• Skopiuj link i obejrzyj krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=K-t77-

O1Bvc&fbclid=IwAR1YZ4ImFHwTeMgQMnfTN7i_oFRwcQzZhiH6X2spPfFWY2zOzd1Z_d-

RI0s 

• W tym filmiku „Pan Pacyniak” pokaże Ci co jest w kościele. Pan Pacyniak postanowił 

znowu czmychnąć z kamerą i nagrał filmik dla dzieci o tym, co możemy znaleźć w kościele. Co to 

jest ołtarz? Do czego służy ambona? Co robi ksiądz przy chrzcielnicy? Do czego potrzebny jest 

konfesjonał? Co to jest tabernakulum? Dlaczego ludzie przychodzą do kościoła? 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 93 i wykonaj zadanie. Ołtarz – stół przy którym gromadzi się 

rodzina Jezusa pokazał Ci Pan Pacyniak. Pomocny będzie również rysunek, który możesz 

wydrukować i wkleić do zeszytu ćwiczeń. 
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• a zakończenie podziękujmy Panu Bogu za nasze kochane rodziny i poprośmy dla nich o 

zdrowie, szczęście i wiele sił! 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 


