
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 :) 

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.  

6. W poniedziałek 18 maja 2020 r. obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.  

    Zachęcam Was do obejrzenia na YouTube krótkich filmów o Janie Pawle II i narysowania portretu papieża 

    Polaka. Rysunki przesyłamy do 26 maja na mojego Messengera. Stworzymy galerię prac z JP II.  Mam już cztery 

    prace: Madzi, Martynki, Natalki i Wiktorii z klas I a. Czekam na inne ... 

 

 

Filmy: Św. Jan Paweł II - film z serii "Aureola - od Stanisława do Karola" i Jan Paweł II - Historia Papieża.  

 

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

Klasa I  - Pan Jezus nam przebacza. (Katecheza 36) 

Pan Jezus przebacza grzechy, ponieważ jest Bogiem. Bóg bardzo kocha człowieka i pragnie przebaczać nam zawsze,  

gdy żałujemy i prosimy o przebaczenie. Jest On Bogiem Wszechmogącym i dlatego może okazać miłosierdzie bez 

wymierzania kary.  

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami albo starszym rodzeństwem: 

-  dlaczego Pan Jezus zawsze nam przebacza, 

-  gdzie możemy otrzymać Boże przebaczenie. 

Nauczcie się na pamięć Aktu żalu 

Obejrzyjcie na YouTube film pt. "Moja katolicka rodzina. Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże" 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

Klasa II - Uczymy się pracować nad sobą. (Katecheza 37) 

Pan Bóg pragnie, aby każdy człowiek był dobry. Dlatego obdarzył nas sumieniem - wewnętrznym głosem, głosem 

Boga w nas, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła, abyśmy mogli oceniać własne czyny i pracować nad sobą, nad 

własnym charakterem. Pan Bóg widzi wszystkie nasze czyny i pragnie, aby człowiek w swoim sumieniu również 



zastanowił się, co dobrego, a co złego uczynił, jakie jest jego serce. Jest to sposób pracy nad sobą. Zastanowienie się 

nad swoim postępowaniem, nad tym, jak słuchamy Boga i głosu sumienia, nazywamy rachunkiem sumienia. 

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

- co nazywamy sumieniem, 

- co nazywamy rachunkiem sumienia, 

- jak zrobić rachunek sumienia, 

- jakie korzyści możemy mieć z pracy nad sobą. 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

Klasa III - Przeistoczenie - wielka tajemnica wiary. (Katecheza 37) 

Pan Jezus został z nami pod postacią Chleba, czyli Komunią Świętą - zostawił nam pokarm na życie wieczne. Chce 

karmić, umacniać nasze dusze, aby wzrastała nasza wiara i abyśmy mieli życie wieczne. Dzieci, które pragną przyjąć 

Jezusa Eucharystycznego, które chcą karmić się Ciałem Pańskim, muszą umieć rozróżnić zwykły chleb od Chleba 

Eucharystycznego i muszą wierzyć, że po przeistoczeniu chleb staje się Ciałem Chrystusa. 

Podczas przeistoczenia kapłan czyni to, co Pan Jezus czynił w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy.  

PRZEISTOCZENIE 

  

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

- co się dzieje z chlebem i winem podczas przeistoczenia, 

- kto podczas przeistoczenia przemienia chleb w Ciało Chrystusa, a wino – w Krew Chrystusa, 

- co jest potrzebne do uznania prawdziwej obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina, 

- co oznaczają słowa Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. 

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. 

 

 

 

 


