
Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 14.05.2020 r. (czwartek) 

1. Na początku powtórz 5 przykazań kościelnych. 

2. W zeszycie napisz temat katechezy: Zaproszeni na Bożą ucztę. 

3. Otwórz ćwiczenia na str. 98 i wykonaj zadanie nr 1. Dorysuj kwiaty i naczynia, aby 

przygotować stół do uroczystego posiłku. 

4. Dzisiaj utrwalimy sobie wiadomości o dwóch miejscach w kościele.  

Jedno z nich nazywamy Amboną, na której odczytywane jest Pismo Święte i głoszone 

Słowo Boże. Drugie z miejsc znajduje się w środkowej części prezbiterium w każdym 

kościele i swoim wyglądem przypomina stół. Jest to miejsce, na którym sprawuje się 

Eucharystię. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 2. 

5.  W podręczniku na str. 121 na samym dole w ramce masz zapisane bardzo ważne słowa. 

Postaraj się je zapamiętać. 

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

tekstu z podręcznika z danego tematu. Rozwiązania prześlij do 24.05.2020 r. 

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

 

Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 15.05.2020 r. (piątek) 

1. Jako modlitwę proponuję odmówienie Litanii Loretańskiej z książeczki, zachęcam razem 

z rodzicami do uczestnictwa w nabożeństwie majowym. 

2. W zeszycie napisz temat katechezy: Jesteśmy dziećmi Bożymi. 

3. Otwieramy teraz podręcznik na str. 122 i na samej górze (przed obrazkiem) odczytaj 

słowa napisane na czerwono i wykonaj ćwiczenie nr 1 ze str. 100. 

4. Modlitwa OJCZE NASZ, którą doskonale znamy, jest nazywana również Modlitwą 

Pańską, ponieważ nauczył nas tej modlitwy sam Pan Jezus. Odmawiamy ją także podczas 

każdej Mszy Świętej, przed przyjęciem Komunii Świętej. Na obrazku na str. 122 w 

podręczniku masz umieszczone pierwsze słowa tej modlitwy w różnych językach. 

Kilkanaście lat temu papież Jan Paweł II zaśpiewał tę modlitwę nawet w specjalnym 

teledysku, który możesz teraz wysłuchać: (następnie wykonaj ćwiczenie nr 2 ze str. 100). 

https://www.youtube.com/watch?v=K-0IM6wokL0 

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

tekstu z podręcznika z danego tematu. Rozwiązania prześlij do 24.05.2020 r. 

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