Temat: Dekalog jako drogowskaz w wędrówce do nieba.

Pan Bóg dał ludziom zasady postępowania, które nazywamy Dekalogiem
(X przykazań Bożych). Wypełnianie przykazań pomaga nam odrzucić zło
i czynić dobro. Gdy je zachowujemy, pogłębiamy więź z Bogiem i dobrze czynimy innym.

Zapisz w zeszycie ucznia:
Panie Boże, pozwól mi zawsze wypełniać Twoje przykazania, abym był blisko Ciebie
i unikał zła.
Uzupełnij ćwiczenie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń str.54.
Naucz się X przykazań Bożych (podręcznik str. 92 i 93).

Przypominam o wykonaniu zakładki do Biblii o maksymalnym wymiarze 8cmx26cm
prezentujące wydarzenia z Starego lub Nowego Testamentu. Technika wykonania dowolna.

Temat: Kochać Boga: sercem, duszą, umysłem.

Każdego dnia móiąc Dekalog (X przykazań Bożych) pamiętaj:
Masz dokonywać w życiu właściwych wyborów, masz być wolnym.

W zeszycie ucznia napisz pierwsze trzy przykazania odnoszące się do miłośi
względem Boga (podręcznik str.95).
W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1 str.55 ćwiczenie 2 str.56.
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