
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 (04.05.2020r.) 

Temat: W Maju modlimy się do Maryi. 

 

Modlitwa: 

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

• W ciągu roku są dwa miesiące, w których w szczególny sposób czcimy Maryję – jednym 

jest październik poświęcony modlitwie różańcowej, a drugim maj, w którym odprawia się 

nabożeństwa majowe. 

• Dziś powiemy sobie o maju - najpiękniejszym miesiącu.  Zapraszam Was na szczególne 

spotkanie z Maryją. 

• Przy pomocy rodzica wejdź w link 

https://view.genial.ly/5ead6da232376f0d7de42bc0/interactive-image-klasa-1-maryja-maj-ogolna-

cz-1?fbclid=IwAR1qyUPSZqyxI81x7eKOX0d2ATWh7Hi_-TFElsZHPreNv5KeFDkk-nHsM8s 

• Poznasz Pana Zagadkę, który poprosi Cię o znalezienie zagubionego przedmiotu. Przedmiot 

ten towarzyszy mu w modlitwie. Jeśli uda Ci się znaleźć przedmiot to kliknij na niego a zaprowadzi 

Cię do wirtualnej katechezy. 

• Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w katechezie. Żółta gwiazdka prowadzi do 

historii, która przybliża postać Najświętszej Maryi Panny, zielona gwiazdka ukazuje figury 

przedstawiające postać Maryi, umieszczone są w różnych kościołach i kapliczkach. Na całym 

świecie ludzie proszą Maryję o pomoc przed Jej obrazami i figurami. Pod niebieską gwiazdką 

muzyczna niespodzianka :) 

• Pamiętaj o wierszyku i módl się codziennie ;) 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

WIERSZYK: 

Maj to miesiąc Bożej Matki, 

mailto:d.jedynak@zkiwdziemiany.pl
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Dla Niej w maju kwitną kwiatki, 

Dla Niej w maju ziemia cała 

W śliczną zieleń się przybrała.  

 

 

 

 

Katecheza (07.05.2020r.) 

Temat: Maryja-nabożeństwa majowe. 

 

 

• Zapraszam na multimedialną katechezę, tak więc kliknij w link 

https://www.youtube.com/watch?v=RO4PomSImw8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PlXPEY9ll

FkBJmpQdHjEXQ6b9x09-5Ui3KAOd8ZKGKp_jXhJ8h0xWjZU 

• Pomódl się w skupieniu a potem uważnie wysłuchaj katechezy i przyglądaj się ilustracjom. 

To wszystko przybliży Ci postać Maryi. 

• Możesz również posłuchać piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=RO4PomSImw8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PlXPEY9ll

FkBJmpQdHjEXQ6b9x09-5Ui3KAOd8ZKGKp_jXhJ8h0xWjZU 

• Na zakończenie wirtualnej katechezy wybierz jeden obrazek i pokoloruj. Obrazki znajdują 

się na następnej stronie. 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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