
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

 Drodzy Rodzice. 

 Witam w kolejnym tygodniu naszych zmagań. Bardzo dziękuje za Wasze zaangażowanie i 

utrzymanie kontaktu oraz przyjęcie do grupy. Dziękuje również za nadesłane prace i mam nadzieję, 

że już niedługo będę miała je wszystkie. 

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 (07.05.2020r.) 

Temat: Maj – miesiąc Maryjny. 

 

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. 

 

Modlitwa: 

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

 

 Działanie: 

• Zaczęliśmy miesiąc maj. To miesiąc poświęcony Maryi.  Kliknij w link prowadzący do 

wirtualnej katechezy https://view.genial.ly/5eac88b047bad90d6e961d19/horizontal-infographic-

lists-kopia-kl-i-iii-maj-miesiac-maryjny?fbclid=IwAR0VeML6in4TzwwCOXqf8-

UhSB0NkvxvmO2qhNtq-E6P3s0WWhbBGQiWOmQ 

• Na początku przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia z Jej życia. W tym celu kliknij 

cyferkę 1 i obejrzyj filmik. Kolejnym etapem jest rozsypanka literowa, po jej ułożeniu utrwalisz 

sobie imię mamy Jezusa. Dalej zapraszam do ułożenia puzzli przedstawiających wizurek Matki 

Boskiej. 

• W maju odbywają się nabożeństwa majowe, w czasie których modlimy się za 

wstawiennictwem Matki Bożej. Klikając na cyfrę 4 posłuchajcie przepięknej litanii, którą podczas 

tych nabożeństw, wychwalamy Maryję. Nie musicie słuchać całej od razu. Możecie ją wykorzystać 

podczas domowego nabożeństwa majowego.  

• Cyfra 5 przedstawia pieśni śpiewane podczas nabożeństw majowych. Jeśli chcesz, możesz je 

odsłuchać i zaśpiewać. 
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•  Zwrot „Kliknij na koniec” zachęca dzieci do realizacji zadania dla chętnych, czyli 

wykonania kapliczki. Chętnie zobaczę zdjęcia ;) 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

 

Katecheza (08.05.2020r.) 

Temat: Maryja-nabożeństwa majowe. 

 

• Zapisz temat katechezy w zeszycie. 

• 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, wydrukuj, pokoloruj i wklej do 

zeszytu pod zapisanym wcześniej tematem.  Jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania to można 

wkleić obrazek przedstawiający Matkę Boską lub narysować. 

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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