
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus  

 

Wydarzenia, o których chcę Wam dziś opowiedzieć są ze sobą powiązane.  

W tym temacie dowiesz się, co to znaczy, że Pan Jezus wrócił do swojego Ojca 

– wstąpił do nieba oraz Kim jest Duch Święty?  

 

Temat pierwszej lekcji to Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Zesłanie Ducha 

Świętego. Na początek posłuchajcie księdza, który zabierze Was na… księżyc! 

  

 

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

uM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xt3eZ2a7GkvAPmmTe2zJp0x9Q3Hyqy

OAtwLDH7pOXQ4QQj9vsF0k_93M  

 

A Kim jest Duch Święty? Jaka jest Jego rola w Kościele? 

Posłuchaj: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GgjWP32Bvo 

 

Obejrzyj teraz prezentację. Zawiera ona filmy, piosenki i zagadki. Przeglądaj uważnie  Na pierwszej 

stronie znajdziesz piosenkę. Znajdź symbol ♥ Zaśpiewaj głośno  

 

https://view.genial.ly/5ec81482f3aac90d34a3640c/presentation-kl-1-wniebowstapienie-i-

zeslanie?fbclid=IwAR3nbOazqtLOiJcPDP0FxLrAn0snSUYAmvB87hyvw3aBVBXObJTKjRmMGBQ 

*nie wszystkie dzieci mają w domu drukarkę, dlatego nie przesyłam zadania dodatkowego z ostatniego slajdu 

 

W zeszycie zapisz: 

 

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba i posyła Ducha Świętego. 

 

40 dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba. 10 dni później 

zesłał Pocieszyciela – Ducha Świętego. 

 

Narysuj i podpisz symbole Ducha Świętego: 

Gołębica, wiatr, płomienie 
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Temat: Szczęśliwi ubodzy w duchu. 

 

Kochani zaczynamy trudny temat o 8 błogosławieństwach Pana Jezusa. Posłuchaj co zapisał uczeń Mateusz 

w Ewangelii 

 

http://www.biblijni.pl/mt,5,3-12 

 

Co to znaczy być błogosławionym? To znaczy być szczęśliwym  Czym jest szczęście dla nas, tu na ziemi, 

a jak szczęście rozumie Pan Jezus? Spróbuj wypełnić tabelkę (ćwiczenia str. 116 lub przepisz do zeszytu)   

 

Czego pragną ludzie?  

Co cenne jest dla Pana Jezusa? 

 

o piękne mieszkanie 

o sprawiedliwość 

o gry komputerowe 

o dobrze płatna praca 

o uczciwość 

o uroda 

o przyznanie się do winy 

o modne ubrania 

o wyrzeczenie dla dobra innych 

o powodzenie u ludzi 

o sława 

o pomoc biednym 

o dobry samochód 

o siła i sprawność 

o naprawienie wyrządzonej szkody 

o piękny głos 

o skrucha 

 

A co jest ważne dla Ciebie? Podkreśl niebieskim kolorem    

 

Posłuchaj piosenki o tym, że szczęśliwi są ci, którzy kochają innych i przebaczają. 

https://www.youtube.com/watch?v=joBSdPV3oMo 

 

 

 

 

 

Dziękuję za Waszą pracę, że daliście radę   

 

Ściskam mocno i błogosławię + 

Kasia Sobczak   
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