
Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 04.06.2020 r. (czwartek) 

1. Przypomnij sobie 2 warunki godnego przyjęcia Komunii Świętej. 

2. W zeszycie napisz temat katechezy: Pan Jezus daje nam siebie. 

3. Przeczytaj z podręcznika słowa Pisma Św. z Ewangelii św. Mateusza na str. 124 i popatrz 

na ilustrację zamieszczoną obok tekstu. Zastanów się: Jakie zmartwienie miał setnik? 

Dlaczego przyszedł do Pana Jezusa? 

Następnie wykonaj ćwiczenie nr 1 ze strony 101: wpisz słowa, które wypowiada setnik. 

4. Przechodzimy do str. 125 w podręczniku. Jest tam pewien schemat, dzięki któremu 

dowiadujemy się, że podczas każdej Eucharystii dzieje się to samo, co przeżywamy podczas 

Triduum Paschalnego i co wydarzyło się przed dwoma tysiącami lat. TO DZIEJE SIĘ 

DZISIAJ DLA NAS. 

5. Teraz możesz zaśpiewać pieśń, która przypomina nam o tym, jak Pan Jezus pragnie 

przebywać w naszej obecności, a my zbliżamy się do Niego w Komunii Świętej. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXX1aULmKO8 

5.  Przed przyjęciem Komunii Świętej wypowiadamy podobne słowa, jakie wobec Pana 

Jezusa wypowiedział setnik. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 2 na str. 102. 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie 

tekstu z podręcznika z danego tematu. Rozwiązania prześlij do 14.06.2020 r. 

e-mail do kontaktu, zapytań i wysłania zadań: katechetajarek@wp.pl 

Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 05.06.2020 r. (piątek) 

1. Na początku odmów modlitwę „Pod Twoją Obronę”. 

2. W zeszycie zapisz temat katechezy: Otrzymujemy misję. 

3. Jesteśmy już po dwóch ważnych Uroczystościach kościelnych. Wykonaj teraz ćwiczenie 

nr 2 ze str. 115. 

4. Teraz powtarzamy nasze wiadomości ze wcześniejszych katechez. Na podstawie opisów 

dopasuj z ramki odpowiednie Uroczystości Kościelne i wykonaj ćwiczenie nr 1 ze str. 113-

114. 

5. Obrzędy zakończenia jak sama nazwa wskazuje znajdują się na końcu Eucharystii. 

Najważniejszym momentem tej części Mszy  św. jest przyjęcie błogosławieństwa. Oglądnij 

poniższy film, który będzie podsumowaniem ostatnich katechez (od min. 14.10). 

https://www.youtube.com/watch?v=ldhO_QArFio 

https://www.youtube.com/watch?v=MXX1aULmKO8
mailto:katechetajarek@wp.pl
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6. Uczniowie, które mają jeszcze modlitwy do „zaliczenia” mają taką możliwość, aby przez 

komunikator WhatsApp dzisiaj to nadrobić  w następujących godzinach: 

11.00-11.30; 18.30-18.45 (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 14.06.2020 r. 

e-mail do kontaktu, zapytań i wysłania zadań: katechetajarek@wp.pl 

mailto:katechetajarek@wp.pl

