Materiały z religii do pracy w klasie 8c 30.11-11.12.2020 r.
Drodzy uczniowie przesyłam Wam materiały do pracy zdalnej.

Zachęcam Was do codziennej modlitwy i do uczestnictwa w niedzielnych
Mszach świętych transmitowanych w TV.

Katecheza 1,2
Temat: W czasie Adwentu razem z Maryją czekamy na narodziny Jezusa
1. Pomódl się modlitwą Zdrowaś Mario…
WIENIEC ADWENTOWY

Adwent jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Jest to
okres roku liturgicznego, w którym przygotowujemy się do świąt Bożego
Narodzenia. Czynimy to przez dobre uczynki oraz walkę z grzechami. W
Adwencie uczestniczymy we mszach świętych, które nazywamy roratami.
2. W każdym dniu Adwentu możesz wylosować zadanie i je wykonać.
Kliknij w link: Zadania adwentowe - Random wheel (wordwall.net)

W Adwencie, kiedy na dworze jest jeszcze ciemno, dorośli i dzieci z lampionami
w ręku, chodzą do kościoła na Msze Święte. W czasie tych Mszy dziękujemy
Maryi, że zgodziła się być mamą Pana Jezusa.
Teraz trudno jest nam uczestniczyć w Roratach w Kościele ale mam dla Was
dwie propozycje by uczestniczyć w Roratach on-line, kliknij w link.
Roraty 2020 z Małym Gościem (malygosc.pl)
Roraty bez piżamy | Mocni w Duchu dzieciom - YouTube
3. Zaśpiewaj piosenkę roratnią: „Kiedyś wino i chleb” - roraty 2020 - YouTube
4. Pokoloruj lub narysuj własny lampion, możesz też ułożyć puzzle, kliknij w
link.
Nazaria - Szkolne - religia - lampion (jigsawplanet.com)
Wieniec-adwentowy (jigsawplanet.com)

Katecheza 3
Temat: Dzielimy się z innymi. Naśladujemy świętego Mikołaja.
Przygotowujemy prezenty dla naszych bliskich.
1. Pomódl się piosenką o Świętym Mikołaju. Kliknij w link.
Piosenka o Prawdziwym Świętym Mikołaju z tekstem - TEKST | Muzyka
Katolicka - YouTube
2. Obejrzyj prawdziwą historię o Świętym Mikołaju.
Święty Mikołaj - z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK) - YouTube
3. Dzieci na całym świecie mogą naśladować Mikołaja ale jak...? Pomyśl
jak Ty możesz go naśladować?

Katecheza 3
Temat: Poznajemy Pismo święte: narodzenie Pana Jezusa

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to czas narodzin Pana Jezusa. Pan Jezus – syn Boga urodził się
na ziemi, w stajence w Betlejem. Byli z Nim Maryja i Józef oraz zwierzęta. Kiedy
my obchodzimy swoje urodziny, spotykamy się ze swoją rodziną, przyjaciółmi.
W czasie Bożego Narodzenie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Pan Jezus się
urodził i jest z nami. Ze świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele
zwyczajów. Składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, a pod choinką
czekają na nas prezenty.
1. Ułóż puzzle, kliknij w link.
Nazaria - Szkolne - religia - Kat 19 foto 2 (jigsawplanet.com)
2. Narysuj choinkę.

Mój mail do kontaktu: agnieszka.gazinska@soswdnr.pl lub kontakt przez dziennik
elektroniczny.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
katechetka Agnieszka Gazińska

