
       Materiały z religii do pracy w klasie 4c (od 30.11 do 11.12.2020r)  

     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: Pan Jezus jest Królem Wszechświata.

     Kochani uczniowie zapraszam Was na katechezę online o Chrystusie Królu.
Modlitwa: pieśń „Jesteś Królem”.
 W niedzielę  22  listopada  obchodziliśmy  Uroczystość  Chrystusa  Króla.  Pan  Jezus  jest
królem nieba i ziemi, a jego królestwo jest pełne dobroci i miłości. Oglądnijcie online obraz
przedstawiający Pana Jezusa jako Króla i wysłuchajcie opowiadania o rycerzyku (naciśnij
trójkącik aby odsłuchać opowiadanie), który zawsze był wierny swojemu królowi tak, jak
Pan Jezus Swojemu Ojcu.
https://tiny.pl/727g6  

Ułóż puzzle: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/305338-chrystus-kr%C3%B3l 

Zadanie: Narysuj piękną koronę (będzie Ci przypominała, że należysz do Królestwa Pana
Jezusa).
Modlitwa: pieśń „Chrystus wodzem, Chrystus Królem .... https://www.youtube.com/watch?
v=mEd6heY2q7w 

Katecheza 
Temat: W czasie Adwentu razem z Maryją czekamy na urodziny Pana Jezusa.

Modlitwa: pieśń „Tuż, tuż..”  https://www.youtube.com/watch?v=-O_j4js5W8Y 
    
   Ponad 2000 lat temu Anioł Gabriel przyszedł do Maryi, aby Jej powiedzieć, że urodzi
Syna  Bożego  –  Jezusa.  Oglądnijcie  program,  który  Wam  przybliży  to  wydarzenie:
https://www.youtube.com/watch?v=-dfytKe5vJM 

    W niedzielę  rozpoczęliśmy Adwent, czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana
Jezusa. Posłuchaj jak czekać na Pana Jezusa:
https://www.youtube.com/watch?v=9-aTL1jvdCI 

     Czym jest Adwent i jakie symbole towarzyszą temu oczekiwaniu dowiesz się naciskając
na kolejne literki. Poproś rodziców o pomoc w przeczytaniu tych treści: 
 https://view.genial.ly/5fb55c6dae97be0d9140749a/guide-adwent 

Ułóż  puzzle  przedstawiające  lampion  (chodzimy  z  nim  na  roraty)
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/boze-narodzenie/306874-czas-oczekiwania/4x3 

Zał.  1  Rozwiąż  krzyżówkę.  Pokoloruj  szatę  księdza  głoszącego  rekolekcje  na  kolor
fioletowy,  zapal  świece  na  wieńcu  adwentowym  i  pokoloruj  go  na  zielono,  lampion
wykonaj wg własnego pomysłu.
Odpowiedzi  dla  sprawdzenia  krzyżówki:  MARYJA,  KALENDASZ,  WIENIEC,
REKOLEKCJE, LAMPION, FIOLETOWY.
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Zał. 1



Katecheza (2)
Temat: Dzielimy się z innymi. Naśladujemy św. Mikołaja.

Modlitwa: pieśń „Będziesz miłował..” https://www.youtube.com/watch?v=o9KbBhVE9z4 

    Poznaj historię św. Mikołaja, który zachwycił wszystkich swoim dobrym sercem:
https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA 

   Oglądnij program „Ziarno”o tym świętym.
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,sw-mikolaj,13046100 

Zastanów się: Co dobrego możesz zrobić dla najbliższych.
Zadanie: Narysuj kartkę urodzinową dla św. Mikołaja z okazji 1750 lecia jego urodzin lub 
pokoloruj obrazek przedstawiający św. Mikołaja biskupa.

Modlitwa: pieśń „O Mikołaju” https://www.youtube.com/watch?v=fP3WUndUq9I 
                                               https://www.youtube.com/watch?v=HKH1O6Q8bnw 

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

                                                                                             Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus      
                                                                                                              katechetka Wioletta Kalwajtys         
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