
Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 23.04.2020 r. (czwartek) 

 

1. Pomódl się na początku modlitwą „10 Przykazań Bożych”. 

2. W zeszycie napisz temat katechezy: Wierzę w święty Kościół powszechny. 

3. W obecnym czasie mamy możliwość więcej czasu spędzać w swojej rodzinie. Stanowi to 

doskonałą okazję, aby porozmawiać o swoich przodkach. Porozmawiaj ze swoimi rodzicami 

o najbliższych krewnych i stwórz DRZEWO GENEALOGICZNE wpisując imiona twoich 

krewnych we właściwych miejscach (ćwiczenie nr 2 ze strony 76). Ciekawe, czy udało się 

wypełnić wszystkie wolne miejsca? Jeżeli tak to gratuluję Tobie owocnych poszukiwań 

4. Tak jak należymy do konkretnej rodziny ludzkiej tak samo należymy przez sakrament 

Chrztu Świętego do wielkiej rodziny KOŚCIOŁA. To jest Kościół Chrystusowy, który został 

założony przez JEZUSA CHRYSTUSA. Nasz Zbawiciel wybrał sobie najpierw uczniów, 

których nazywamy APOSTOŁAMI. Potem Kościół rozrastał się, dzięki działalności 

Apostołów, którzy udzielali Chrztu Świętego innym ludziom, a w kolejnych wiekach wiara 

była przekazywana w rodzinach. W ten sposób dochodzimy do czasów współczesnych i do 

naszego Chrztu Świętego. Wiesz już teraz jak przez 2000 lat rozrósł się KOŚCIÓŁ, do 

którego należymy, jaka była Jego historia. Dokonało się to wszystko przy pomocy Ducha 

Świętego. Na podstawie wyrażeń z ramki (ćwiczenie nr 3 ze str. 77) napisz HISTORIĘ 

RODZINY KOŚCIOŁA, do której należymy. Płomienie możesz pokolorować na kolor, 

czerwono-pomarańczowy. 

5.  Na zakończenie dzisiejszej katechezy proponuję Tobie zadanie domowe. Wykonaj 

ćwiczenie nr 1 ze str. 75. Aby właściwie pokolorować rysunek skorzystaj z ilustracji w 

podręczniku na stronie 94. W liniach pod herbem wpisz imię obecnego papieża. 

 

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

tekstu z podręcznika z danego tematu. Rozwiązania prześlij do 03.05.2020 r. 

e-mail do kontaktu, zapytań i wysłania zadań: katechetajarek@wp.pl 
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Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 24.04.2020 r. (piątek) 

 

1. Pomódl się „6 prawd wiary”. Jest to jedna z modlitw do nauczenia z katechizmu. 

2. W zeszycie napisz temat: Z ufnością prosimy Boga. 

3. Bardzo często modlitwę odnosimy do sytuacji, w której prosimy o coś Pana Boga. Myślę, 

że teraz często gdy rozmawiamy z Panem Jezusem, to prosimy byśmy jak najszybciej mogli 

spotkać się z kolegami w szkole, wyjść z rodzicami do kina, pojechać na jakąś fajną 

wycieczkę. Po prostu prosimy, aby wirus jak najszybciej zniknął, a my byśmy mogli wrócić 

do dawnej aktywności. Podczas Mszy św. jest taka część w Liturgii Słowa (ostatnia), która 

jest modlitwą naszych próśb. Zobacz teraz krótki filmik, który zobrazuje tę część Mszy 

świętej (wystarczy oglądać do 1,26 min.). 

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

4. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 1 ze strony 78. 

5. Następnie przeczytaj w podręczniku fragment ze str. 97 PRZECZYTAJMY RAZEM pt. 

„Modlitwa powszechna” i wykonaj ćwiczenie nr 2 ze str. 79 

6. Na koniec otwórz podręcznik na str. 98 oraz ćwiczenie 3 na str. 80. Myślę, że bez trudu 

wykonasz ostatnie zadanie. POWODZENIA 

 

*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 03.05.2020 r. 

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