
       Materiały z religii do pracy w klasie 5c (od 16 do 27.11.2020r)  

     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 (2)
Temat: Podczas Mszy świętej słuchamy Słowa Bożego i posilamy się Chlebem Bożym.

Modlitwa: Zaśpiewaj pieśń którą już znasz: „Świętuj niedzielę”.
                 https://www.youtube.com/watch?v=Re3hLtVj8a4 

   Podczas Mszy świętej słuchamy Słowa Bożego. Czytane jest Ono przy ambonie.
Posłuchajcie księży co Wam powiedzą o tej części Mszy świętej   - Liturgii Słowa:
https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA  

  Posłuchaj i zaśpiewaj pieśń „Czytaj Pismo, módl się codziennie”
https://www.youtube.com/watch?v=CxisjppvCPg 

    Bóg nieustannie mówi do człowieka przez Słowa Pisma Świętego – ułóż puzzle:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0dfaf1f40dc7 

    Oglądnij różne Pisma Święte on - line, podpisz Księgę używając przyrządu rysuj
(listwa u góry). Możesz też ozdobić Biblię używając różnych kolorów (rysuj). 
Na drugim rysunku zobacz, gdzie możesz usłyszeć Słowo Boże. Zaprowadź dzieci do
tych miejsc:

file:///C:/Users/W%C5%82a
%C5%9Bciciel/Documents/tem_15_Podrecznik_szesciolatki_Tak_Jezus_mnie_k
ocha.pdf 

  Podczas Mszy świętej nie tylko słuchamy Słowa Bożego, ale możemy przyjąć Jezusa pod
postacią Chleba. To na Mszy św. zwykły chleb staje się Jego Ciałem.
Jezus „mieszka” w tabernakulum. Pali się tam wieczna czerwona lampka.
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Znajdź przedmioty, które znajdują się w kościele. 

Połącz wieczną lampkę z tabernakulum. Pokoloruj obrazki.



Katecheza (2)
Temat: Szanujemy rodziców i opiekunów.
             Pomagamy rodzicom i opiekunom.

Modlitwa: Ojcze nasz.
    Zapraszam Was na katechezę  interaktywną o czwartym przykazaniu Bożym: Czcij Ojca
swego i matkę swoją.
Spróbujcie  odpowiedzieć  na  pytania  z  drugiego  slajdu.  Zastanówcie  się  do  czego  nas
zobowiązuje czwarte przykazanie? Czy tylko rodzicom należy się szacunek? Oglądnijcie
scenki  wykonane  przez  dzieci.  Zastanówcie  się  o  jaki  przykazanie  chodzi.  Obejrzyjcie
z uwagą, jak Brat Antoni wyjaśnia czwarte przykazanie (filmik)

https://tiny.pl/7k7vp 

      Pokoloruj obrazek przedstawiający rodzinę, która wspólnie spędza czas. Opowiedz, co
robią dzieci. Czy są grzeczne?

Modlitwa: Zdrowaś Maryjo.

                                                                                             Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus      
                                                                                                              katechetka Wioletta Kalwajtys         

https://tiny.pl/7k7vp

