Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 16.04.2020 r. (czwartek)

1. Pomódl się na początku modlitwą „Skład Apostolski”.
2. W zeszycie napisz temat katechezy: Wierzę w Jezusa, Syna Bożego.
3. Dzisiaj dowiemy się po jakich znakach poznajemy, że Jezus jest Bogiem. W ciągu całego
życia Pana Jezusa na ziemi było wiele wydarzeń, w których zostało Objawione, że Jezus jest
Synem Boży. Teraz w podręczniku (str. 90) przeczytaj pytania pod obrazkami i odpowiedz
w swojej myśli na te pytania.
4. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 1 i nr 2 ze str. 70-71.
5. Na zakończenie dzisiejszej katechezy proponuję Tobie ułożenie puzzli (ustaw sobie na 12
części żeby nie było za trudno - możliwość ustawiania części puzzli znajduje się nad
obrazkiem w lewym górnym rogu). Gdy ułożysz obrazek przypomnij sobie co przedstawia to
wydarzenie.
https://www.grypuzzle.pl/puzle-wieczerzy-pa%C5%84skiej-lub-ostatniej-wieczerzy-jezuszebrane-z-aposto%C5%82ami-w-nocy-z-wielkiego-czwartku_7023.html

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie
tekstu z podręcznika z danego tematu. Rozwiązania prześlij do 26.04.2020 r.
e-mail do kontaktu, zapytań i wysłania zadań: katechetajarek@wp.pl

Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 17.04.2020 r. (piątek)

1. Pomódl się „Aktem wiary” byśmy jak najszybciej mogli spotkać się w szkole.
2. W zeszycie napisz temat: Wierzę w Ducha Świętego.
3. Wyznanie wiary to również wspomnienie Trzeciej Osoby Boga. Przypomnij sobie z 3
prawdy wiary, że „Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Duch Święty
najpełniej objawił się, gdy zstąpił na Uczniów i Maryję zgromadzonych w Wieczerniku
podczas wydarzenia: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.
4. Utrwal sobie teraz to wydarzenie zapisane w Dziejach Apostolskich przez oglądnięcie
krótkiego filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I

5. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 1 ze strony 72-74. Odpowiedzi z ramki wpisz pod
odpowiednimi obrazkami.
6. Zadanie dla chętnych na ocenę bardzo dobrą albo celującą – w zeszycie narysuj, jak
wyobrażasz sobie Ducha Świętego? Rozwiązanie dodatkowego zadania prześlij do niedzieli
19. kwietnia 2020 r.

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie
tekstu z podręcznika z danego tematu. Pozostałe rozwiązania zadań (oprócz dodatkowego)
prześlij do 26.04.2020 r.
e-mail do kontaktu, zapytań i wysłania zadań: katechetajarek@wp.pl

