
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: Chwalcie łąki umajone; Była cicha i piękna jak wiosna; Święta Maryjo, Królowo. 
3. Rozpoczął się miesiąc maj, który w Kościele jest szczególnie poświęcony czci Matki Bożej.  
    Słynne „majówki” – nabożeństwa z litanią do Matki Bożej (loretańską), odprawiane są wieczorami 
    w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach. 
  Chciejmy i my włączyć się w wychwalanie Matki Bożej  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. Pokolorujcie wybrany obrazek lub wykonajcie swoją kapliczkę Matki Bożej. 

 

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

Klasa I  - Matka Jezusa jest naszą Matką. (Katecheza 45) 

Maryja, Matka Jezusa, opiekowała się Nim troskliwie, aby mógł zdrowo i szczęśliwie rosnąć.  

Później objęła swoją opieką także uczniów Jezusa i innych ludzi.  

Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami albo starszym rodzeństwem: 

- o wydarzeniach z życia Maryi, 

-  dlaczego Maryję możemy nazwać naszą Matką,  

-  w czym jest podobna do naszych mam, a czym różni się od nich, 

- co robi dla nas Maryja. 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 

Klasa II - Zło grzechu. (Katecheza 35) 

Nie zawsze jesteśmy dobrzy. Kiedy człowiek dopuszcza się zła i oddala się od kochającego Boga, popełnia 

grzech i potrzebuje Bożego przebaczenia. 

 

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

- czym jest grzech, 

- co oznacza dobrowolność i świadomość, 

- czy każdy zły czyn jest grzechem, 

- jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a powszechnym. 

 

W podręczniku na str.85 jest ilustracja przedstawiająca drogę, na której leżą dziwne kamienie. Są na nich 

wypisane nazwy grzechów głównych. Poproście dorosłych, aby wytłumaczyli Wam w jakich sytuacjach 

popełniamy te grzechy.  

Nauczcie się grzechów głównych na pamięć. 

Wykonajcie zadanie z karty pracy. 



Klasa III - Przygotowanie darów. (Katecheza 35) 

Po umocnieniu się słowem Bożym ( liturgia słowa) rozpoczyna się najważniejsza część Mszy Świętej – 

liturgia eucharystyczna, podczas której przeżywamy największą tajemnicę naszej wiary.  

Chrystus ofiarowuje się Bogu za nas, umiera za nasze grzechy. 

Liturgia eucharystyczna rozpoczyna się od obrzędu przygotowania darów, które składamy na ołtarzu. 

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

- jakie dary składane są na ołtarzu, 

- co uczyni Jezus z chlebem i winem podczas Mszy Świętej, 

- dlaczego do wina ksiądz wlewa kroplę wody, 

- co oznacza gest obmycia rąk przez kapłana, 

- co my od siebie możemy ofiarować Bogu, łącząc się z ofiarą Chrystusa, ponieważ idąc na Mszę Świętą 

  trzeba przygotować się i wiedzieć, z czym do Boga idziemy.  

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. 

 

 


