
KLASA IV

14.05.2020 czwartek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa IV
TEMAT: Jestem wdzięczny Panu Bogu (49).

1. Powtórzenie wiadomości z ostatniej katechezy (48 ).

2.  Dzisiaj  powiemy sobie  o  wdzięczności.  Postawy  tej  uczy  nas
biblijny dobry Samarytanin. Każdy z ochrzczonych, a więc i ja i Ty,
ma  okazje  dziękować  Panu  Bogu  najdoskonalej  uczestnicząc  w
Eucharystii,  która  jest  Dziękczynieniem  Bogu  za  wszystko,  co
otrzymaliśmy. To słowo „dziękuje” powinniśmy w naszym  życiu
używać jak najczęściej.

-  Popatrz do  podręcznika,  przeczytaj  modlitwę  na  zakończenie
katechezy  (s.  161)  i  napisz  krótko  w  zeszycie:  za  co  mamy
dziękować Panu Bogu?

3. Pomódl się wieczorem odmawiając litanię loretańską do Matki
Bożej,  dziękując za to,  że  Pan Bóg zostawił  nam sowijego Syna
Jezusa w Eucharystii.

4.  Możesz,  jak  będziesz  miał  czas,  namalować  w  zeszycie  coś
związanego z naszym tematem:)

5. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

19.05.2020 wtorek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa IV
TEMAT: Pan Jezus jest moim dobrym Pasterzem (50).

1. Powtórzenie wiadomości ostatniej katechezy (49 ).

- Pomyśl za co jesteś wdzięczny Panu Bogu?

2. Dzisiaj na katechezie powiemy sobie o tym, że Pan Jezus w życiu
człowieka jest Dobrym Pasterzem.

- Weź sobie Pismo św., przeczytaj PSALM 23 i zastanów się, co
oznacza, że Pan Jezus jest dla nas Dobrym Pasterzem.

3. Wczoraj świętowaliśmy setne urodziny świętego Jana Pawła II.
Pomódl się dzisiaj do tego Wielkiego Papieża o Błogosławieństwo
dla Ciebie, Twojej rodziny i naszej ojczyzny.

4. Nie zapominaj o codziennej modlitwie. 



21.05.2020 czwartek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW
SAMODZIELNIE 

Klasa IV
TEMAT: Jezus uczy mnie zaufania (51).

1. Powtórzenie wiadomości ostatniej katechezy (50).

- Pomyśl co to znaczy, że Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem?

2. Dzisiaj na katechezie powiemy sobie o tym, że Pan Jezus jest
Osobą, której zawsze można ufać. Tego zaufania jako Jego dzieci
mamy się uczyć.

-  Wyjątkową  modlitwą  zaufania  Bogu  jest:  „Koronka  do
Miłosierdzia Bożego”. Przypomnij ją sobie.

3. Pomódl się tą modlitwą w intencji swojej mamy, która za kilka
dni będzie miała swoje święto – „Dzień Matki”.

26.05. 2020 wtorek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa IV
TEMAT: Pan Jezus uczy mnie posłuszeństwa  (52).

1. Powtórz sobie zagadnienia z poprzedniej katechezy:

- Co to znaczy ufać ? Jak rozumiesz słowa, by ufać panu Bogu?

2. Zadaniem Waszym będzie uświadomić sobie, jak ważne w życiu
jest posłuszeństwo. Wzór posłuszeństwa swojemu Ojcu zostawił na
Pan Jezus.

- Podaj przykład posłuszeństwa Pana Jezusa wobec swojego Ojca w
niebie oraz Maryi Jego matki?

3. W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak
zwane Zielone Świątki. Zapytaj rodziców, dlaczego ta uroczystość
jest tak ważna.

5.  Nie zapominaj  o  codziennej  modlitwie  i  niedzielnej  Mszy św.
Bądź posłuszny Panu Bogu oraz swoim rodzicom i dziadkom.



28.05. 2020 czwartek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa IV
TEMAT: Pan Jezus jest moim pokarmem na życie wieczne  (53).

1. Powtórz sobie zagadnienia z poprzedniej katechezy:

- Podaj przykład posłuszeństwa Pana Jezusa wobec swojego Ojca w
niebie oraz Maryi Jego matki?

2. Przeczytaj katechezę 53 i zastanów się odpowiadając na poniższe
pytanie:

- Już wiesz, że Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem: Dlaczego warto
wybrać Go na swojego Przewodnika?
- Jeśli nie masz jeszcze w zeszycie namalowanego obrazka Dobrego
Pasterza, który niesie na swych ramionach zabłąkaną owieczkę, to
uczyń to w wolnym czasie.

3. W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak
zwane Zielone Świątki. Nie zapomnij o uczestnictwie we Mszy św.

4. Nie zapominaj o codziennej modlitwie. 


