
         Materiały z religii do pracy w klasie 1 – 3 Spdp  (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 
Temat: Dostrzegamy, że inny człowiek potrzebuje pomocy (św. Marcin).

Modlitwa: posłuchajcie pieśń „Błogosławieni miłosierni...”
https://www.youtube.com/watch?v=joBSdPV3oMo 

   Zapraszam Was dzisiaj  na interaktywną katechezę o św.  Marcinie.  Oglądnijcie
zdjęcia  i krótkie filmiki. Poznajcie również legendy i ciekawostki o tym świętym.
Zdobytą  wiedzę  możecie  sprawdzić  rozwiązując  krótki  quiz.  Sprawdźcie  jak  Wy
możecie stać się podobni do św. Marcina i co możecie zrobić dobrego dla innych.  Na
zakończenie naszego spotkania posłuchajcie pieśni Wojownicy Pana.
https://tiny.pl/7mt31 

Katecheza
Temat: Śpiewem i tańcem chwalimy Boga (Dawid).

Modlitwa: Zaśpiewaj pieśń „Pan jest Pasterzem moim...”
https://www.youtube.com/watch?v=RD5c211O4Ys 

   Dzisiaj na katechezie poznamy Dawida, który modlił się do Boga psalmami. Był 
w młodości pasterzem a później królem Izraela.
W Piśmie Świętym jest 150 psalmów, którymi możemy chwalić Boga, przepraszać za
grzechy, prosić o potrzebne łaski dla nas i dziękować za wszystko czym  Bóg nas
obdarza.
My modlimy się psalmami na Mszy świętej. W psalmie responsoryjnym powtarzamy
wszyscy tekst refrenu.

https://tiny.pl/7k76v 

      Pokoloruj Dawida, który gra i śpiewa dla Pana Boga (możesz to zrobić online):
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/dawid-pasterz?colore=online# 

Zapamiętaj: Możemy chwalić Boga śpiewem, grą na instrumentach, gestykulacją 
                    i tańcem.
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Katecheza
Temat: W chwilach cierpienia i choroby ufamy w dobroć Boga (Hiob).

Modlitwa: Akt ufności

     Dzisiaj poznamy postać Hioba. Oglądnijcie przedstawienie, które przygotowali
wasi rówieśnicy. https://www.youtube.com/watch?v=IK0ezmUmc5o 

     Trudno jest w chwilach ciężkich wierzyć w dobroć i miłość Boga. Aby to lepiej
zrozumieć oglądnijcie w skupieniu program Ziarno. 

    https://vod.tvp.pl/video/ziarno,hiob-z-us,14152432 

Modlitwa: pieśń Tyle dobrego...https://www.youtube.com/watch?v=hqNWYPGnBGU 
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Katecheza
Temat: Podziwiamy wiarę pierwszych Apostołów.

Modlitwa:  Posłuchaj  i  pooglądaj  teledysk  pieśni   Gdy  po  wielkim  połowie   ...
https://www.youtube.com/watch?v=0BhBvYcgnSE 

Pan Jezus wybrał 12 uczniów - Apostołów. Byli to prości ludzie a większość z nich
zajmowała się  rybołówstwem. Oglądnij fragment filmu o powołaniu uczniów nad
Jeziorem Genezaret :://www.youtube.com/watch?v=makVcSiGl1w 

       Poznaj ich imiona https://www.youtube.com/watch?v=LN8dNcnAM94 

   To  dzięki  ich  wierze  i  odwadze  dzisiaj  znamy  Jezusa.  Pomimo  ogromnych
trudności, opowiadali o Nim. Wielu uczniów zginęło śmiercią męczeńska, ale dobrze
wykonali swoje zadanie. Świat dowiedział się o Zbawicielu.
Zadanie: Napisz imiona Apostołów.
                Znajdź różnice – zał. 1
Modlitwa: Zaśpiewaj Barkę

Zadania do przesłania:  Spośród wszystkich zadań do wykonania, które się ukażą
w listopadzie proszę przesłać (na wyżej podanego maila) tylko 2 dowolnie wybrane.

                                                                                Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus      
                                                                                                               katechetka Wioletta Kalwajtys        
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