
         Materiały z religii do pracy w klasie 7c (od 26 do 30.10.2020r)  

Kochani uczniowie bardzo mi przykro że nie możemy spotkać się w szkole.  Przesyłam
Wam materiały do pracy zdalnej.
     Mój mail do kontaktu: wioleta.kalwajtys@soswdnr.pl lub kontakt przez dziennik elektroniczny. 
    Zachęcam Was do codziennej modlitwy i do uczestnictwa w niedzielnych  Mszach świętych
transmitowanych w TV.

Katecheza 
Temat: Chcemy być święci, bo oni kochają Boga i ludzi.

Zaśpiewaj pieśń: Taki duży, taki mały może świętym być...
                            https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA 
1  listopada  przypadają  „imieniny”  tych  wszystkich,  którzy  są  w  niebie  –  świętych,
przyjaciół Pana Boga.  Jest  to bardzo radosna uroczystość,  która nosi nazwę Wszystkich
Świętych. Święci są naszymi patronami i  pomocnikami w drodze do nieba. Przykładem
życia przypominają, co jest najważniejsze  i najpiękniejsze.
Zadania:

• Narysuj w zeszycie 3 chmurki i wpisz w nich imiona świętych (tych, których już
poznałeś - pomoże Ci w tym program Ziarno),

• Ułóż puzzle – Święta Rodzina: (naciśnij niebieski prostokąt i zacznij układać puzzle)
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/233858-%C5%9Bwi%C4%99ta-
rodzina/4x6 

• Oglądnij  program  Ziarno:  Jacy  są  święci? https://vod.tvp.pl/video/ziarno,jacy-sa-
swieci,34318267 

Zastanów się: Co dobrego możesz zrobić dzisiaj?
Modlitwa: Poproś Świętych o pomoc w wypełnieniu tego zadania.

Katecheza 
Temat: Pamiętamy w modlitwie o zmarłych.

     2  listopada  to  Dzień  Zaduszny  czyli  dzień  modlitewnej  pamięci  o  zmarłych  i
odwiedzania ich grobów.

Zadania:
• Porozmawiaj z rodzicami o bliskich zmarłych z Twojej rodziny,
• Narysuj duży znicz, a w nim napisz imiona bliskich zmarłych,
• Dokończ zdanie:  Modlitwa błagalna za zmarłych, polegająca na wyczytywaniu ich

imion to ….............. ( jeżeli nie wiesz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypominki )
• ułóż  puzzle  –  znicze:  https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/202310-dzie

%C5%84-zaduszny/6x4 

Zapamiętaj: Zmarłym pomaga nasza MODLITWA 
Modlitwa: Pomódl się za bliskich zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki”

Proszę nie odsyłać zadań.
                                                                                Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus      
                                                                                                               katechetka Wioletta Kalwajtys         
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