
Religia - Spotkanie z Panem Bogiem 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 

Kolejne nasze spotkanie z Panem Bogiem w domu. W tym tygodniu takie  propozycje dla Was :) 

1. Pomódlcie się w domu własnymi słowami lub tekstami znanych Wam modlitw w różnych intencjach. 
2. Pośpiewajcie religijne piosenki. Kto śpiewa ten dwa razy się modli :) 
    Propozycja pieśni: Barka; Chwalcie łąki umajone; Była cicha i piękna jak wiosna;  
3. Trwa miesiąc maj - nadal wychwalajmy Matkę Bożą przez udział w nabożeństwie w naszych kościołach  
    lub w domu odmawiając z książeczki litanię loretańską albo uczestnicząc w nabożeństwie   internetowym  
    - profil na facebooku TEOBAŃKOLOGIA codziennie godz. 20.15. 
4. W dalszym ciągu zachęcam do wykonania samodzielnie kapliczki Matki Bożej.  

    Jest pierwsza praca, wykonał ją Michał z klasy Ib.  
5. Za tydzień zaprezentuję Wam prace dzieci, które wzięły udział w konkursie biblijnym i piosenkę, którą 
    napisała Julka z klasy Ib. 
6. W poniedziałek 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II.  
    Zachęcam Was do udziału w konkursie PAMIĘTAMY O JANIE PAWLE II zorganizowanym przez Szkołę 
    Podstawową w Różankach. 
    Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki urodzinowej dla Jana Pawła II. 
    Dokładne informacje znajdują się w regulaminie umieszczonym w załączniku. Czekam na Wasze prace do 
    19.05.2020 r. 
 

Poniżej przygotowane są dla Was karty pracy z poszczególnych tematów lekcyjnych. 

Klasa I  - Gdy trzeba przeprosić. (Katecheza 35) 

Jednym z najważniejszych słów w życiu człowieka jest: PRZEPRASZAM. Gdy zrobimy coś złego drugiemu człowiekowi 

to przepraszamy, żeby żyć z nim w zgodzie. Gdy przepraszamy, to staramy się też naprawić wyrządzone szkody  

i obiecujemy, że to się już nie powtórzy. Gdy ktoś nas przeprasza, to chętnie mu wybaczamy. 

Pewien człowiek zapytał Pana Jezusa:  «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? 

Czy aż siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 

(...)»  Nakaz Pana Jezusa by przebaczać 77 razy, oznacza, by przebaczać zawsze. 

Kiedy krzywdzimy drugiego człowieka, to martwimy Pana Boga. 

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami albo starszym rodzeństwem: 

-  w jakich sytuacjach powinniśmy powiedzieć „przepraszam”?, 

-  dlaczego czasami trudno jest przeprosić, 

-  co zrobić, gdy ktoś inny zawini i mnie przeprasza,  

-  co mówi Pan Jezus na temat przebaczenia. 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

 



Klasa II - Bóg nam przebacza. (Katecheza 36) 

Pan Bóg czeka na nawrócenie i przemianę życia grzesznego człowieka. Z miłością nam przebacza. Jest miłosiernym 

Ojcem, który posłał do nas swojego Syna, aby cierpiał i umarł za nasze grzechy. Pan Bóg przebacza grzechy 

każdemu, kto szczerze za nie żałuje i przeprasza oraz pragnie się poprawić.  

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem albo przeczytajcie w podręczniku: 

- co uczynił Pan Jezus dla nas, abyśmy mogli mieć odpuszczone grzechy, 

- co powinien zrobić człowiek, aby wrócić do kochającego Ojca. 

Dzisiaj w sakramencie pokuty (spowiedzi) Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy i obdarowuje na nowo swoją łaską. 

Aby godnie i dobrze przeżyć spowiedź (sakrament pokuty) należy spełnić 5 warunków. Przeczytajcie o nich  

w podręczniku na str. 89 i porozmawiajcie o nich z kimś dorosłym. 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

Klasa III - Liturgia eucharystyczna. (Katecheza 36) 

Kiedy dary ofiarne są już złożone na ołtarzu, rozpoczyna się wielkie dziękczynienie i uwielbienie. Ksiądz mówi - 

"składamy dziękczynienie, wychwalamy i śpiewamy...". Trudno jest wyrazić słowami wielkie dzieła Boże, wszystko 

to, co Bóg uczynił dla nas, dla naszego zbawienia. Dlatego przy końcu tej modlitwy, dziękczynienie Bogu przechodzi 

w uwielbienie Boga. W tym momencie Niebo spotyka się z ziemią. Wszyscy śpiewamy hymn o tym, dlaczego Bóg 

Człowiek zstąpił na ziemię. "Święty, Święty, Święty"  to najpotężniejszy i najważniejszy śpiew Kościoła.  

Msza Święta jest wielkim darem Pana Boga dla nas. Bóg włącza nas do swojej światłości. My tu, na ziemi, możemy 

już teraz z aniołami i wszystkimi świętymi w niebie chwalić, wysławiać i uwielbiać Pana Boga. To dla nas wielki 

zaszczyt. 

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem albo przeczytajcie w podręczniku: 

- co wyrażamy w hymnie „Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów”, 

- z kim łączymy się w śpiewie hymnu Święty, Święty, Święty, 

- co wierni odpowiadają kapłanowi na wezwania rozpoczynające modlitwę eucharystyczną: 

   „Pan z wami”, „W górę serca”, „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu”. 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

 

Z pamięcią na modlitwie - Katechetka :) 

                                                                                                                                                                                                                                

Jeśli chcecie pokazać mi swoje prace możecie wysyłać na maila - felinska8@wp.pl lub Messengera. 

 

 

 


