
 WITAM UCZNIÓW KLASY DRUGIEJ 

                                           ( 01-05.06.2020r.) 

 

 

Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci! 

Temat: Trójca Święta – „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 

 

Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha 

Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. 

Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch 

Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy 

Trójcą Świętą 

Kiedy czynimy ZNAK KRZYŻA- WYPOWIADAMY- W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. 

W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się 

człowiekiem, i Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do 

którego modlimy się 

 Bóg Ojciec stworzył cały świat. Jezus, Syn Boży, z miłości oddał za nas życie. Duch Święty 

umacnia nas, byśmy potrafili żyć miłością i dobrocią. 

 Odszukaj odpowiednią wycinankę i wklej ją. Ta ilustracja będzie ci przypominała o miłości i 

jedności Boga w Trójcy Świętej. 

 



Czcimy Trójcę Świętą poprzez staranny znak krzyża, gdy się modlimy, gdy przechodzimy obok 

kościoła, kapliczki, przed podróżą, przy posiłkach. Zaraz po przebudzeniu starajmy się zaczynać dzień 

znakiem krzyża świętego i tym znakiem kończyć go, udając się na spoczynek. Rankiem ten znak 

będzie prośbą o błogosławieństwo Trójcy Świętej na cały dzień, a wieczorem podziękowaniem za 

wszystko, co w ciągu dnia zrobiliśmy dobrego i pięknego. 

 Na stronie 99- wpisz słowo dnia a następnie uzupełnij napis i go 

przeczytaj. 

 

Chwała ................... i ......................, i .......................Świętemu. Jak była na 

początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

 

Ojcu Duchowi Synowi 

 

 Pokoloruj napis TRÓJCA ŚWIĘTA trzema dowolnymi kredkami. 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117, konderak.a@ssp.palecznica.pl   

Z dzisiejszej lekcji Dzieciaki nie odsyłają żadnych zadań. 

                                                                                                               

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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