
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 (02.06.2020r.) 

Temat: Powierzamy Panu Jezusowi chorych. Namaszczenie chorych. 

 

• Pomódl się słowami Ojcze Nasz.. 

•  Posłuchaj piosenki, która jest wprowadzeniem do lekcji 

https://www.youtube.com/watch?v=tnRCkOuEf84 

• Dzisiejsza katecheza mówi o chorych. Choroba nie jest dla nikogo przyjemna. Źle jest być 

chorym. Chory często musi leżeć w łóżku, podczas gdy inni mogą chodzić, pracować, bawić się. 

Często też chory czuje się niepotrzebny, bo nie może pomóc innym, tylko inni troszczą się o niego. 

• Każdy chciałby być zdrowy. Nikt nie chce chorować. Jednak chorzy są i będą wśród nas. 

Z chorymi spotykał się także Jezus. Chorzy przychodzili do Jezusa albo przynosili ich do Niego 

bliscy, aby prosić o uzdrowienie. 

• Dzisiaj bliżej przyjrzymy się uzdrowieniu o którym opowiada Ewangelia według świętego 

Łukasza (5,12-13). Posłuchaj http://www.biblijni.pl/%C5%81k,5,12-16 

• Dla przypomnienia możesz w wolnej chwili obejrzeć bajkę o uzdrowieniach 

https://www.youtube.com/watch?v=zQZMvA0czos 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 94 i 95. Pokoloruj i podpisz rysunek na str. 94. 

• Dzisiaj także są ludzie chorzy. Może nie spotykamy trędowatych, ale jest wiele innych 

chorób. Często bardzo poważnych. Pan Jezus również dzisiaj chce pomagać chorym. Przychodzi do 

nich w świętym znaku, który nazywamy sakramentem namaszczenia chorych. Przez 

namaszczenie chorych Pan Jezus daje człowiekowi wierzącemu siłę i odwagę do przyjmowania 

cierpienia, a nieraz przywraca mu zdrowie. 

• Sakramentu namaszczenia chorych udziela się wtedy, gdy ktoś jest ciężko chory lub czeka 

go operacja albo niebezpieczna wyprawa, w której może stracić życie. Jeśli ktoś nie jest ciężko 

chory(ma katar albo się przeziębił), wtedy nie ma potrzeby udzielania sakramentu namaszczenia 

chorych. 

• Jak przyjmuje się sakrament namaszczenia chorych? Aby się dowiedzieć obejrzyj filmik 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zviorv9JoGo 
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• Wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń i pokoloruj rysunek. 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

Katecheza 54 (05.06.2020r.) 

Temat: Zamieszkaj, Panie Jezu, z nami. Boże Ciało. 

 

• Pomódl się słowami Ojcze Nasz.. 

• Dzisiaj porozmawiamy o Uroczystości Bożego Ciała. 

Dowiesz się: 

• dlaczego obchodzimy Boże Ciało? 

• co to jest monstrancja? 

• po co są w Kościele procesje? 

 

• W tym celu wejdź w link, który zaprowadzi Cię do wirtualnej katechezy 

https://view.genial.ly/5ecbe6fb21cf0a0d8a316a28/presentation-boze-cialo-klasy-1-

3?fbclid=IwAR09rx_jP8_jx83TgrLO_59zgqtJZPP7DtiGCowMdjpsWV_0bUug4m5namw 

• Postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w prezentacji a dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. 

• Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 106 i 107. 

 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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