
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 52 (01.06.2020r.) 

Temat: Jezus uczy nas kochać wszystkich ludzi. 

Dzień Dziecka. 

 

• Pomódl się słowami Ojcze Nasz.. 

• Dzisiaj wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. Dla tych małych i dużych. W związku z tym 

przedstawiam krótki filmik i zapraszam do obejrzenia https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

yczenia-dla-maych-i-duych-dzieci-2585884?fbclid=IwAR0JCpz63GggxygUoz-

Mz_N5f55FAECL0C4e-VS1tZcl-cBXhSSYpY_NVOQ 

• Jeśli już obejrzałeś filmik to wiesz, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Aby to utrwalić 

posłuchaj piosenek: 

• https://www.youtube.com/watch?v=Kxapo49kgVE 

• https://www.youtube.com/watch?v=-xonOBOg_-g 

• Jezus codziennie uczy nas kochać wszystkich ludzi. W Ewangelii Pan Jezus powiedział 

abyśmy nauczali i głosili słowo Boże na całym świecie. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 102 i 103. Ułóż wyraz z rozsypanki a dowiesz się jak 

nazywamy człowieka, który głosi innym narodom Dobrą Nowinę. Ten człowiek podróżuje do 

różnych zakątków świata i głosi Ewangelię czyli opowiada o Panu Jezusie. Pokoloruj rysunki. 

Zwróć uwagę na to, że dzieci na rysunku pochodzą z różnych krajów. Pomoc rodzica o pomoc w 

celu nazwania ich pochodzenia. 

 

 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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Katecheza  50 (04.06.2020r.) 

Temat: Miłujmy się wzajemnie. 

 

 

 

• Pomódl się słowami Ojcze Nasz.. 

• Posłuchaj piosenki mówiącej o miłości https://www.youtube.com/watch?v=phPFALbabZI 

• Miłość Jezusa była i jest wydarzeniem, które odmienia oblicze świata. Bóg jest miłością, a 

więc wszystko, czego dla nas chce, sprowadza się do udzielania siebie w miłości. Jezus wskazuje 

nam także jedyną drogę  i sens życia: miłość na Jego wzór. 

• Tak więc kochaj z całych sił wszystkich!! Bierz przykład z Jezusa, który kocha każdego z 

nas. 

• Postaraj się przyjąć miłość drugiej osoby i pozwól mu Tobie pomagać. To miłość wzajemna. 

Tak więc bądź dobry ale też pozwól być dobrym dla Ciebie. Czyń tak jak Pan Jezus, który umywał 

stopy swoim Apostołom. Kochał ich mimo wszystko i wszystko by dla nich zrobił. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str 99 i przypatrz się ilustracji. To właśnie scena przedstawiająca 

Jezusa umywającego Apostołom stopy. Pokoloruj rysunek. 

 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

https://www.youtube.com/watch?v=phPFALbabZI

