
KLASA I 

KATECHEZA 24. DZIĘKUJĘ BOGU ZA MARYJĘ 

Proszę uzupełnić str.51 a stronę 50 proszę przeczytać. 

Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna. Widział Jej dobre i mądre serce, a Maryja zgodziła się nią 

zostać. Powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Stała się 

Mamą Syna Bożego – Jezusa. Najpierw nosiła Go pod swoim sercem, tak jak każda mama nosi swoje 

dziecko, a po dziewięciu miesiącach urodziła Go w Betlejem. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i 

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 

nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 

Anioł powitał Maryję, mówiąc „Zdrowaś Maryjo”. Nie oznacza to, że życzył Jej zdrowia, ale że Ją 

pozdrawia. My moglibyśmy powiedzieć „Bądź pozdrowiona Maryjo” albo „Witaj Maryjo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE POSŁUCHAJ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Y8W7FsTfw ZOBACZ RODZICE MATKI BOŻEJ 

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k    ZOBACZ 

 

SŁOWA ONA POWIEDZIAŁA TAK 

Kim jest ta i kto to jest Bogu spodobała się                                                                                                                

Najukochańsza ze wszystkich mam Zbawiciela urodziła nam                                                                                                                                  

Tak tak tak, tak tak tak, Ona powiedziała TAK                                                                                                                                     

Tak tak tak, tak tak tak, Ona powiedziała TAK    

                                                                                                                                                                                                              

Kto ducha ma ten mówi TAK                                                                                                                                                                                 

Kto ducha ma ten mówi TAK mówi TAK!          

                                                                                                                                                                                                      

Bóg na mamę wybrał sobie                                                                                                                                                         

Najpiękniejszą ze wszystkich kobiet                                                                                                                                                                                                                                            

Bóg ma gust on się zna                                                                                                                                                                

Wiedział która powie TAK    

                                                                                                                                                                                                       

Tak tak tak, tak tak tak, Ona powiedziała TAK                                                                                                                                        

Tak tak tak tak tak tak tak, Ona powiedziała TAK                                                                                                                                  

Kto ducha ma ten mówi TAK Kto ducha ma ten mówi TAK mówi TAK!  

 

PRACA DOMOWA PROSZĘ NA NOWEJ STRONIE W ZESZYCIE WKLEIĆ OBRAZEK Z MATKĄ BOŻĄ. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Y8W7FsTfw
https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k


55. POMAGAM JAK ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Katecheza 55. Proszę uzupełnić str. 112-113 

W grudniu w bardzo wielu miejscach podczas różnych spotkań świątecznych możemy spotkać 

starszego pana w czerwonym stroju, z laską w dłoni. Wszyscy wiedzą, że jak tylko on się pojawi, będą 

podarunki... Jednak św. Mikołaj, od którego pochodzi zwyczaj obdarowywania się, różni się od tego, 

którego często spotykamy dzisiaj.  

Święty Mikołaj był biskupem, więc jest ubrany w strój, jaki noszą biskupi. Ma mitrę, czyli wysoką 

czapkę z narysowanym krzyżem, a w dłoni pastorał, który przypomina laskę, jaką ma pasterz. O św. 

Mikołaju opowiadanych jest wiele historii. 

Wzorem dla św. Mikołaja był Pan Jezus, który czynił tylko dobro. Poprośmy Go o pomoc, żebyśmy też 

byli tacy dla innych. 

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0 Jak zrobić św. Mikołaja 

PIOSENKI O MIKOŁAJU 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo 

https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM 

https://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0 

https://www.youtube.com/watch?v=fHJJ1_wetTg 

Proszę uzupełnić katechezę  56 str.114-115. 

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0
https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo
https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM
https://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0

