
Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 02.04.2020 r. (czwartek) 

 

1. Pomódl się na początku modlitwą „Któryś za nas cierpiał rany”. Modlitwę ofiaruj za 

zmarłych z powodu zarażenia koronawirusem. 

2. W zeszycie napisz temat katechezy: Jezus oddaje za nas życie. 

3. Proponuję Tobie, abyś teraz oglądnął film o ostatnich chwilach życia Pana Jezusa: 

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc 

4. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 1 ze str. 86 (obrazki do wklejenia na końcu ćwiczeń). 

Obrazek, którego historia nie została przedstawiona w filmie wklej jako ostatni. 

5.  Każda Msza św. jest przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy, którą Pan Jezus spożył ze 

swoimi uczniami. Przypomnij sobie jak wygląda zastawiony stół EUCHARYSTII. 

Wykonaj w ćwiczenie nr 2 (rysunek). Nie zapomnij o takich elementach jak (Mszał, Kielich, 

patena z hostią, obrus, świece, krzyż). 

 

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

tekstu z podręcznika z danego tematu. 

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

 

Scenariusz katechezy dla klasy III a i III b w dniu 03.04.2020 r. (piątek) 

 

1. Pomódl się „Aktem żalu” za wszystkich, którzy są daleko od Pana Boga i nie chcą się 

nawrócić. 

2. W zeszycie napisz temat: Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje. 

3. W przyszłym tygodniu będziemy przeżywać Trzy Święte Dni, które nazywamy jednym 

świętem TRIDUUM PASCHALNE. 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej (pamiątka ustanowienia Eucharystii) 

Wielki Piątek – męka i śmierć Jezusa na krzyżu 

Wigilia Paschalna – największa uroczystość, na którą do kościoła zabieramy świece i 

zapalamy je od Paschału, który symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa. 

4. Wykonaj teraz ćwiczenie nr 1 ze strony 90. 

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc
mailto:katechetajarek@wp.pl


5. Proponuję, abyś teraz nauczył się pieśni, która mówi o Ustanowieniu Eucharystii. 

Dostęp do wykonania tej pieśni: 

https://www.youtube.com/watch?v=IkS1y7q1tGQ 

Dostęp karaoke: (możesz sam zaśpiewać) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx1dRvpn2oU&list=PLmjaXiUEf7nagX0hr5Ot6MMq

NC7zR0IUZ 

6. Wykonaj na zadanie domowe ćwiczenie nr 2 ze strony 91. 

 

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

tekstu z podręcznika z danego tematu. 

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