
Scenariusz katechezy w klasie VII a i VII b w dniu 04.06.2020 (czwartek) 

1. Pomódl się na początku słowami: „Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami”. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: Historia Litanii do Serca Pana Jezusa. 

3. Historia powstania Litanii do Serca Pana Jezusa jest związana z epidemią cholery, która 

nawiedziła Marsylię w 1720 r. Przeczytaj poniższy artykuł i odpowiedz z ilu wezwań składa 

się Litania do Serca Pana Jezusa?. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

https://liturgia.wiara.pl/doc/419766.Litania-do-Serca-Pana-Jezusa 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i 

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 14.06.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 

 

Scenariusz katechezy w klasie VII a i VII b w dniu 05.06.2020 (piątek) 

 

1. Odmów modlitwę „Ojcze nasz”. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: Właściwe wykorzystanie czasu wolnego. 

3. Odpoczynek w życiu człowieka jest bardzo ważny. Już podczas stwarzania świata Pan 

Bóg nadał właściwy wymiar , że praca i odpoczynek są wpisane w ludzką naturę. Podstawę 

tego stwierdzenia odnajdujemy w Słowie Bożym w Księdze Rodzaju (Rdz 2, 2-3) w 

podręczniku na  str. 176. Również Pan Jezus zwraca uwagę na potrzebę wypoczynku (Mk 6, 

30-32) – tekst na str. 176.  

Bezpośrednio mamy odniesienie do właściwego świętowania (a więc i odpoczynku od 

codziennej pracy) w drogowskazie, który zawiera III Boże Przykazanie: 

  

PAMIĘTAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ. 

4. Poniżej masz zamieszczony link do krótkiego filmu, w którym jest ukazane, jak ważny 

jest odpoczynek w różnych religiach świata. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lao0Z72qVd8 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i 

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 14.06.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 
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