
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. Nadal czekam na zaległe prace 

zaliczeniowe. 

 

Katecheza (21.05.2020r.) 

Temat: Sakramenty Święte. 

 

Witam Was na kolejnej katechezie. Dzisiaj poznacie bliżej istotę sakramentów świętych. Jest to 

wprowadzenie do kilku katechez. Nie wykonujemy zadań w zeszycie ćwiczeń. 

 

• Rozpoczynamy od modlitwy: 

+ 

Panie Jezu bądź ze mną na tej katechezie i pomóż mi Cię bardziej poznać i pokochać. Amen 

 

• Pan Jezus jest z nami w każdym momencie naszego życia: radosnego i trudnego. Obiecał to 

poprzez te słowa: JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI  AŻ DO SKOŃCZENIA 

ŚWIATA. 

• W szczególny sposób Pan Jezus jest obecny w sakramentach świętych. Co to jest sakrament? 

Sakrament - jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej czyli - znak, np. woda przy chrzcie - 

widzisz ją, ale Łaski Bożej nie widać, a Pan Bóg jej udziela. 

• Aby bliżej poznać istotę sakramentów obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=0UV8pfKs2fk&feature=emb_logo 

• Mamy 7 sakramentów świętych: 

-Chrzest 

-Bierzmowanie 

-Najświętszy Sakrament (Eucharystia) 

-Pokuta 

-Namaszczenie chorych 

-Kapłaństwo 

-Małżeństwo 

 

 

• W celu utrwalenia sakramentów posłuchaj piosenki: 

mailto:d.jedynak@zkiwdziemiany.pl
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=0UV8pfKs2fk&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Ci6okuP2Ng0&feature=emb_title 

• W celu utrwalenia nazw sakramentów wykonaj zadanie: 

https://wordwall.net/play/989/210/685 

• Zadanie do wykonania: zapisz w zeszycie 
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Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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Katecheza 44 (22.05.2020r.) 

Temat: Być świadkiem Pana Jezusa. 

Bierzmowanie. 

 

 

• Poznaliśmy istotę sakramentów. Rozmawialiśmy już wirtualnie  o sakramencie chrztu 

• tak więc dzisiaj bierzmowanie. 

• Rozpoczynamy od modlitwy: 

+ 

Panie Jezu bądź ze mną na tej katechezie i pomóż mi Cię bardziej poznać i pokochać. Amen. 

• Otwórz podręcznik na str 102-103 i przeczytaj zawarte tam informacje. 

• Aby uzupełnić wiadomości na temat bierzmowania obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g 

• W sakramencie bierzmowania Duch Święty udziela ludziom swoich darów, aby umocnić w 

nich wiarę i pogłębić przyjaźń  z Bogiem. 

• Kto to jest Duch Święty? Znajdziesz odpowiedz w filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA 

• Dary Ducha Świętego: (znajdują się twoim ćwiczeniu na str. 10) 

-Dar mądrości. 

-Dar rozumu. 

-Dar umiejętności. 

-Dar rady. 

-Dar męstwa. 

-Dar pobożności. 

-Dar bojaźni Bożej. 

• Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 86 i 87. Pokoloruj rysunek. 

 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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