
       Materiały z religii do pracy w klasach 1 – 3 Spdp (od 14 - 22.12.2020r)  

     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:  Poznajemy Pismo Święte:  Boże Narodzenie  (1).  Poznajemy polskie  tradycje
związane ze Świętami Bożego Narodzenia (1). Świętujemy wieczór Wigilijny (1).

Modlitwa: kolęda „Dzisiaj w Betlejem” https://www.youtube.com/watch?v=uIgyu9fARGo 
    Boże Narodzenie to czas narodzin Pana Jezusa. Pan Jezus – Syn Boga urodził się na
ziemi,  w  stajence  w  Betlejem.  Byli  z  Nim  Maryja  –  Jego  Mama  i  Józef  –  Opiekun,
zwierzęta i przybyli również goście. 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.    

 Zad. 1.  Ze świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele zwyczajów. 
Odczytaj  poniższe  słowa,  oglądnij  obrazki  i  opowiedz  z  czym  ci  się  kojarzą  lub  co
oznaczają. Pokoloruj obrazki.

– gwiazda betlejemska,
– pasterka,
– potrawy wigilijne, 
– choinka, 
– wieczerza wigilijna, 
– pierwsza gwiazdka, 
– czytanie Pisma Świętego, 
– dzielenie się opłatkiem, 
– śpiewanie kolęd,
– prezenty, 
– wolne miejsce przy stole, 
– sianko pod obrusem. 
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Pasterka rozpoczyna się o godzinie ….....
    Narysuj Gwiazdę Betlejemską

          
     
Zadanie  2.  Zaprowadź  pasterzy  i  królów  do  stajenki.  Wykonaj  zadanie  różnymi
kolorami kredek.



 Zad.  3.  Rozwiąż  krzyżówkę,  a  dowiesz  się,  gdzie  urodził  się  Pan  Jezus.
Pokoloruj obrazki.



Zad.4 Rozwiązując  to  zadanie  przypomnisz  sobie  imiona Królów, którzy  przyszli
pokłonić się Jezusowi  i dowiesz się jakie prezenty przynieśli.

*Oglądnij film: Opowieść  o Bożym Narodzeniu  https://www.youtube.com/watch?
v=OnE1sJd0ZZM , https://www.youtube.com/watch?v=LxF9T3-l2Gs 

i  program „Ziarno”, który wprowadzi cię w radosne przeżywanie Świąt Narodzenia
Pana Jezusa:  https://vod.tvp.pl/video/ziarno,boze-narodzenie,13438068 

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

    Zdrowych, spokojnych, szczęśliwych Świąt Narodzenia Pana Jezusa i wiele łask Bożych w Nowym Roku
                                                                                                                      katechetka Wioletta Kalwajtys        
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