
                                  klasa I - katecheza domowa nr 2 - 03.04.2020r 

Pochwalony Jezus Chrystus! 

- Na wieki wieków Amen! 

Na dzisiejszej katechezie kilka słów o  

NIEDZIELI PALMOWEJ 

Wszystko to działo się  7 dni czyli tydzień przed męką 

Pana Jezusa. 

Jezus wraz z Apostołami udał się do Jerozolimy ( to 

stolica państwa żydowskiego, takie duże miasto jak 

Warszawa ). 

Do Jerozolimy wjechał na osiołku. 

Wiecie jak wygląda osiołek?  

 



 

Tak, tak, jest mniejszy od konia, ale za to bardzo silny. 

Pamiętacie osiołka z filmu, który oglądaliśmy w klasie - 

jak Maryja jechała na nim do Betlejem i nazywał się 

ABIB.  Brawo dla tych którzy zapamiętali! 

 

 

 

 

 

Pomógł wtedy  ten osiołek Świętej Rodzinie 

w drodze z Nazaretu do Betlejem. 

A teraz Jezus jedzie na osiołku do Jerozolimy. 



 

 

Teraz żydzi traktują Jezusa po królewsku : 

- Rzucają mu gałązki palm na drogę 

- wołają: Hosanna Królowi Dawida 

Ale sam Pan Jezus wie, że za kilka dni będą wołali u Piłata 

- ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go -  

Proszę rodziców aby pokazali dzieciom ten  bardzo krótki 

fragment filmu:  

 

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

 



 

Praca własna ucznia: 

- temat: Jezus naszym Panem i Królem - strona nr 52, 

zaznacz temat nr 39 żółtym kolorem, wpisz datę 

03.04.2020r. 

- wykonaj ćwiczenie 1 

Narysuj w dłoniach ludzi zielone palmy, tak jak na 

filmie. W chmurce wpisz słowo:  

     HOSANNA !    ( co oznacza : Panie wybaw ! )  

- wykonaj ćwiczenie 2 

Narysuj palmę wielkanocną, może taka podpowiedź, Ci 

pomoże,  sprawdź i wykorzystaj: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-hPv8svB6k 

 

Całość ćwiczenia 1 i 2 pokoloruj jasnymi kolorami. 

Pokaż pracę rodzicom, poproś o jedną ocenę za twoją 

pracę!       

        

Brawo dla Ciebie! 

 

 



 

Dodatkowo: możesz w domu wykonać  palmę 

wielkanocną z rodzicami według takiego pomysłu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY 

  

Z katechezy zapamiętaj: 

- Jezus jest naszym Panem! ( czyli kimś ważnym ) 

- Jezus jest naszym Krółem! ( jest w twoim sercu ) 

Wieczorem przed zaśnięciem powiedz Jezusowi, że jest 

Panem i Królem 

a Pan Jezus da Tobie piękny i spokojny sen. 

Z Panem Bogiem - Roman Badziąg - twój katecheta 

 


