
 KLASA 1 

Katecheza;13. ODKRYWAM BOGA W PIĘKNYM ŚWIECIE 

Bóg jest dobry i wszystko, co stworzył, jest dobre i potrzebne nie tylko nam, ludziom. 

Posłuchajcie, co na ten temat jest napisane w Piśmie Świętym:  Każesz rosnąć trawie dla 

bydła i roślinom, by człowiekowi służyły (...).Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; 

słońce poznało swój zachód. (...) Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze 

uczyniłeś, ziemia jest pełna Twych stworzeń. Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim 

jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. (Ps 104,14.19.24-25) 

Darów Pana Boga jest bardzo wiele. Są dobre i potrzebne. W zamian człowiek powinien dbać 

o przyrodę, o jej czystość i piękno. Właściwe korzystanie z darów przyrody chroni świat 

przed zniszczeniem. Kwiaty, trawy i zioła są potrzebne ludziom, ale także owadom, ptakom i 

innym zwierzę-tom. Niewłaściwe korzystanie z tego, co otrzymaliśmy od Boga, prowadzi do 

niszczenia Jego darów. 

Praca z podręcznikiem 

Proszę  połączyć zdjęcia darów Bożych, które są sobie potrzebne, i narysować kwiat w wolnej 

ramce. Następnie pokolorujcie  kosze na śmieci według wzoru i napisać  zdanie 

KATECHEZA 23 

23. W ADWENCIE CZEKAM NA BOŻEGO SYNA 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

Czekanie to spodziewanie się kogoś lub czegoś, zazwyczaj z niecierpliwo-ścią i 

niepewnością. Możemy czekać na mamę, tatę, którzy wracają z pracy. Czasem czekamy na 

kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy. Czekanie pozwala nam przygotować kwiaty, laurkę, 

upominek lub coś słodkiego na powitanie. Mamy czas, by przygotować dom czy ładnie się 

ubrać. Czas oczekiwania jest ważny także dla osoby, z którą się spotkamy. Jest jej miło, że 

ktoś na nią czeka. Dziś przypomnimy o tym, jak ludzie przez tysiące lat czekali na przyjście 

Zbawiciela – Jezusa. Powiemy też, jak i z kim my możemy przygotować się na spotkanie z 

Jezusem podczas świąt Bożego Narodzenia. 

„Dlatego Pan sam da wam znak:Oto Panna pocznie i porodzi Syna,i nazwie Go imieniem 

Emmanuel”. (Iz 7,14) 

Praca z podręcznikiem: Proszę uzupełnić  rysunek naklejkami i pokolorować . Proszę  napisać 

słowo  „Adwent”, wpisując litery według ich wielkości w kratki. Kończą pisać zdanie. 


