Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 28.05.2020 r. (czwartek)
1. Odmów na początku Akt miłości.
2. W zeszycie napisz temat katechezy: Przyjmujemy Pana Jezusa.
3. Gdyby nie okoliczności związane z epidemią koronawirusa dzisiaj cieszylibyśmy się
Waszym udziałem w pełni w Eucharystii tzn., że moglibyście już przyjmować Komunię
Świętą. To wydarzenie, gdy pierwszy raz przyjmiecie Eucharystię zostało przesunięte w
czasie, a my przez katechezę nie ustajemy we właściwym przygotowaniu do tego Dnia.
4. Przeczytaj pierwsze zdanie ze str. 126. Dowiesz się w jaki sposób pierwsi chrześcijanie
dzielili się Eucharystią. (…)
Dzisiaj ta czynność, została zastąpiona przez samego kapłana, który rozdziela i łamie Hostię.
W tym czasie wszyscy uczestnicy Mszy św. wykonują dobrze znany nam śpiew. Wysłuchaj
poniższego śpiewu i uzupełnij brakujące słowa w ćwiczeniu nr 1 na str. 103.
https://www.youtube.com/watch?v=i4EPx5hC-Ig
5. Tak, już niedługo każde z Was będzie po tym śpiewie podchodzić do Komunii Świętej w
tzw. procesji komunijnej. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 2 na str. 103.
*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie
tekstu z podręcznika z danego tematu. Rozwiązania prześlij do 07.06.2020 r.
e-mail do kontaktu, zapytań i wysłania zadań: katechetajarek@wp.pl
Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 29.05.2020 r. (piątek)
1. Na początku odmów 2 przykazania miłości.
2. W zeszycie zapisz temat katechezy: Kochać jak Jezus.
3. A teraz wysłuchaj piosenki o 2 przykazaniach miłości. Możesz włączyć się w śpiew.
https://www.youtube.com/watch?v=o9KbBhVE9z4
4.Przeczytaj teraz opowiadanie na str. 128 w podręczniku, a następnie wykonaj ćwiczenie nr
1 oraz nr 2 na str. 104-105.
5. Uczniowie, które mają jeszcze modlitwy do „zaliczenia” mają taką możliwość, aby przez
komunikator WhatsApp dzisiaj to nadrobić w następujących godzinach:
10.00-10.30; 18.45-19.00 (dla uczniów, których rodzice do południa są w pracy).
*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie
tekstu z podręcznika z danego tematu. Rozwiązania prześlij do 07.06.2020 r.
e-mail do kontaktu, zapytań i wysłania zadań: katechetajarek@wp.pl

