
WTOREK 8 XII.2020 

Klasa I 

14. Dziękuję Bogu za wszystko i uzupełnić katechezę str.30-31. 

Bóg doskonale stworzył człowieka.                                                                                                                                             

Dał mu oczy, uszy, usta, serce, ręce...                                                                                                                                                 

- oczy – by mógł podziwiać piękny świat, zachwycać się nim...,                                                                                                    

-uszy – by mógł słuchać: śpiewu ptaków, szumu wiatru, tego co mówi drugi 

człowiek...,                                                                                                                                                   

- usta – by mógł mówić dobre, miłe słowa...,                                                                                                                                

- ręce – by mógł pomagać...,9 serce – by mógł kochać innych ludzi, pomagać im 

Pan Bóg opiekuje się nami przez rodziców, opiekunów, dziadków, nauczy-cieli. 

Daje nam jako pokarm rośliny, owoce, warzywa... Dał nam zdrowie, siły, 

mądrość, pracowitość, byśmy mogli być coraz mądrzejsi i lepsi. Bóg dał nam 

wszystko po to, byśmy byli szczęśliwi. Chce, byśmy cieszyli się sobą i całym 

światem. Pragnie, byśmy dziękowali Mu za Jego miłość. 

PROSZĘ W ZESZYCIE NARYSWAĆ ZA CO DZIĘKUJESZ PANU BOGU : za rodziców , 

za rodzeństwo za babcie i dziadziusia, za przyrodę kwiaty , zwierzęta słońce 

gwiazdy . Proszę wybrać z propozycji a może sami macie pomysł co narysować.  

,,Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa’’ 

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas radości, miłości, 

wspólnego kolędowania. Ze świętami związanych jest wiele 

tradycji. Jedną z nich jest wysłanie kartek świątecznych. 

Najpiękniejsze z nich to te własnoręcznie wykonane, ozdobione 

różnymi technikami. 

Konkurs ma także sprzyjać pobudzeniu wyobraźni oraz 

kultywowanie tradycji w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także 

wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze świętami. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci. 



Termin przesłania  kartek – 15 XII 2020 r. na adres 

agatabilska@onet.eu  Kartki  proszę zachować  

 ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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TYDZIEŃ 7.12- 11.12.2020 

Piątek 11. XII.2020 

Klasa I  

Katecheza 15. Jestem ważny dla Boga proszę uzupełnić  strony 32-33 

Każdy z nas jest bardzo ważny dla Pana Boga, bo jest Jego dzieckiem. On 

pragnął, abyśmy pojawili się na świecie. Dał nam życie, bo nas kocha i pragnie, 

byśmy my także siebie kochali. Kochać siebie to znaczy cieszyć się ze swoich 

nóg, rąk, oczu, uśmiechu, zdolności... Pomyślcie o sobie: skoro jestem tak 

bardzo ważny dla Pana Boga, to jestem kimś niezwykłym dla Niego. Nie ma 

drugiej osoby takiej jak ja. Pan Bóg zna moje imię, wie jak wyglądam i jaki mam 

charakter. Moje ciało, moja dusza jest darem Pana Boga. Możecie powiedzieć: 

cieszę się, że żyję, bo jestem Bożym darem. Za chwilę usłyszycie, że jesteście 

nawet czymś więcej 

Każdy człowiek powinien dbać o swoje ciało, bo jest ono darem Boga. Dlatego 

pamiętamy o codziennej toalecie, ubieramy się odpowiednio do pory roku, 

spożywamy zdrową żywność, spędzamy czas na świeżym powietrzu, bawimy się 

w miejscach bezpiecznych. Ciało człowieka ma być piękne, musimy je szanować 

i troszczyć się o nie, bo mieszka w nim Duch Święty. Troszczymy się również o 

czystość naszych serc i myśli. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=b%C3%B3g+kocha+mnie 

https://www.youtube.com/watch?v=N9lHz49FlzU 
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