
       Materiały z religii do pracy w klasach 1 – 3 Spdp (od 18 – 29.01.2021r)  

     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: Wspominamy Święta Bożego Narodzenia.
             Święta Rodzina z Nazaretu.

Modlitwa: kolęda „Dzisiaj w Betlejem” https://www.youtube.com/watch?v=uIgyu9fARGo 
Zadania  do  powtórki  o  Bożym  Narodzeniu  znajdują  się  w  materiałach  grudniowych.
Oglądnijcie  również  jasełka,  które  przygotowali  wasi  młodsi  koledzy.  Link  do  Jasełek
znajduje się na stronie internetowej Ośrodka.

    Rodziny są różne, duże i małe. Pan Jezus też miał swoją rodzinę. Święta Rodzina to Jezus,
Maryja  i  Józef.  Przez  wiele  lat  mieszkali  w  Nazarecie.  Maryja  kochała  swojego  męża  Józefa
i  swojego syna Jezusa.  Opiekowała się  domem i  pracowała w domu.  Józef  kochał  swoją żonę
Maryję, jak również Jezusa. Opiekował się swoją rodziną. Józef z zawodu był cieślą, robił z drewna
meble: stoły, krzesła. Jezus słuchał Maryi i Józefa. Pomagał w pracach domowych. 

Przypomnij sobie pieśń: „Gdy Pan Jezus był malutki” 
https://www.youtube.com/watch?v=vFbwmKk9Md4 

Zad.1. Odpowiedz na pytania:
a) Jak ma na imię mama Pana Jezusa?
b) Czym zajmował się święty Józef ?
c) Gdzie mieszkała Święta Rodzina?

Zastanów  się:  Czy  szanujesz  swoich  rodziców?  Czy  się  ich  słuchasz?  Czy  pomagasz
rodzicom w pracach domowych?
Zad. 2. Narysuj swoją rodzinę.

Katecheza 
Temat: Chrzest Jezusa nad rzeką Jordan.
             Jesteśmy wdzięczni za łaski otrzymane na chrzcie świętym.
Modlitwa:  pieśń „Com przyrzekł  Bogu przy chrzcie  raz.”https://www.youtube.com/watch?
v=epn_b3AF3io 
   Pan Jezus przyszedł nad rzekę Jordan i prosił Jana Chrzciciela, aby go ochrzcił.
Kiedy Jan ochrzcił Pana Jezusa, ukazała się gołębica i było słychać głos Boga „To
jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”. 

Oglądnij fragment filmu „Chrzest Jezusa”
https://www.youtube.com/watch?v=IC1Gg4zUgjc 

A czym jest chrzest święty dla nas? Oglądnij katechezę o chrzcie św. 
https://www.youtube.com/watch?v=XB93T-6gY9s 

Może masz zdjęcia ze swojego chrztu św.? Oglądnij je wraz z rodzicami. Poproś ich,
aby opowiedzieli Ci o tym wydarzeniu.
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Zad. 3. Pokoloruj ilustrację „Chrzest Jezusa nad rzeką Jordan”

                                                                                                                      katechetka Wioletta Kalwajtys        


