
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 31 

Temat: Jezus wzywa nas do większej miłości. Wielki Post. 

Środa – lekcja 2 

08.04.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Podczas dzisiejszej katechezy wyjdziemy z Panem Jezusem na pustynię i pochylimy 

głowę na którą Kapłan posypie popiół na znak pokuty. Na stronie 80, dokończ malować ornat 

kapłana na kolor fioletowy, który jest kolorem pokutnym. Na stronie 81, pokoloruj obrazek,       

a dowiesz się jakie uczynki należy spełnić w Wielkim Poście. 

 

Zrób to z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Wykonaj zadanie domowe . 

 

 
 

 

Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-zapraszamy-jezus-jerozolimie_1557.html 

 

 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-zapraszamy-jezus-jerozolimie_1557.html


 

 

Klasa Druga 

 
Katecheza 31 

Temat: Sakramenty wprowadzające w życie chrześcijańskie. 

Środa – lekcja 2 

08.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami       

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Podczas dzisiejszej katechezy zgodnie z poleceniem na stronie 95, wykonaj ćwiczenie,          

a następnie na stronie 96, korzystając z naklejek do 31 katechezy z tyłu katechizmu wklej je  

w odpowiednie miejsca zgodnie z kolorami. Na stronie 97, przyklejając naklejki dowiesz               

się jakie czynności  ksiądz wykonuje podczas udzielania sakramentu chrztu. 

 

Wykonaj zadanie domowe. 

 
 

 

Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-zapraszamy-jezusa-jerozolimie_1557.html 

 

 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-zapraszamy-jezusa-jerozolimie_1557.html


 

 

Klasa Trzecia 
Katecheza 29 

Temat: Skutki sakramentu pokuty i pojednania . 

Wtorek – lekcja 2 

07.04.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami       

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

Podczas dzisiejszej katechezy dowiemy się, że sakrament pokuty i pojednania jest 

lekarstwem dla każdego, kto popełnił grzech i szczerze za niego żałuje. W tym sakramencie 

sam Pan Jezus jest lekarzem, który leczy duszę człowieka, a skutkiem tego są: 

 

- pojednanie z Bogiem,  

- darowanie kary wiecznej, 

- darowanie częściowej kary doczesnej, 

- pojednanie z kościołem,  

- pokój i pogoda sumienia, 

- pociecha duchowa,  

- wzrost sił duchowych. 

  

Proszę się nauczyć na pamięć formułę spowiedzi. Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

Niedziela Palmowa wprowadza nas w wydarzenia Wielkiego Postu. 

 

 
Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-zapraszamy-jezusa-jerozolimie_1557.html 

Nie zapomnij o wykonaniu zadania domowego.   

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-zapraszamy-jezusa-jerozolimie_1557.html


 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 30 

Temat: Nie zniechęcam się przeciwnościami. 

Wtorek – lekcja 5 

07.04.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 30 pt. „Nie zniechęcam się przeciwnościami.”,                                      

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

Często pytamy skąd się na świecie wzięło zło i cierpienie ? To pytanie nurtuje człowieka 

od samego początku jego obecności na ziemi. W przypowieści „O chwaście”, Pan Jezus 

wyjaśnia nam, ze zło i dobro współistniejąc koło siebie daje człowiekowi wybór wynikający              

z Jego wolnej woli. To ode mnie zależy czy wybieram, „Potępienie czy zbawienie”, które daje  

mi Pan Jezus. Poniżej znajduję się link od krótkiego filmu mówiącego o wydarzeniach 

Niedzieli Palmowej jak i Wielkiego Tygodnia. 

 

Otwórz link i oglądnij  filmu pt. „Męka Pana Jezusa wg. św. Marka” 

 

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

 

Katecheza 31 

Temat: Podporządkowuję życie Panu Bogu. 

Środa – lekcja 3 

08.04.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

 `rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 31 pt. „Podporządkowuję życie Panu Bogu”,                                      

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

  

Na chrzcie  świętym zostaliśmy przez Boga zaproszenia do udziału w Jego Królestwie. 

Pan Jezus w przypowieści o siewcy mówi, ze ziarno wsiane w ziemię wzrasta w nas, gdyż 

ziarnem jest Słowo Boże. Pozwalając wzrastać w nas Słowu Bożemu podporządkowujemy 

nasze życie Panu Bogu, czynimy to przez zaufać Mu, co prowadzi do pełnego szczecią.   

 

Przeżywając dni Wielkiego Tydzień starajmy się uczestniczyć przez środki społecznego 

przekazu w nabożeństwach „Triduum Paschalnego”. 

 

https://view.genial.ly/5e7d07a52e1d9a0e08943090/presentation-wielki-

tydzien?fbclid=IwAR3dQeQbB5fEbkb8rMrA7RcUOPFlnsvvyeAgtl8DPc3hSVJSza38I2tNqDI 

 

Otwórz link i  go zobacz  -  „Wielki Tydzień”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zGCRUygpxCs
https://view.genial.ly/5e7d07a52e1d9a0e08943090/presentation-wielki-tydzien?fbclid=IwAR3dQeQbB5fEbkb8rMrA7RcUOPFlnsvvyeAgtl8DPc3hSVJSza38I2tNqDI
https://view.genial.ly/5e7d07a52e1d9a0e08943090/presentation-wielki-tydzien?fbclid=IwAR3dQeQbB5fEbkb8rMrA7RcUOPFlnsvvyeAgtl8DPc3hSVJSza38I2tNqDI


 

 

Klasa Szósta 
 

Katecheza 31 

Temat: Oczekiwania i zobowiązania. 

Wtorek – lekcja 1 

07.04.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami                

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 31 pt. „Pościmy”, po przeczytaniu katechezy 

proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Wielki Post to czas, który ma nasz przygotować na wielkie Zbawcze wydarzenia.  

W okresie Wielkiego Postu należy zwrócić uwagę na praktyki związane z tym okresem, 

wymienione przez Pana Jezusa, a są nimi: Post, Modlitwa i Jałmużna. Kościół w swoich 

przykazaniach nazywanych, „Kościelnymi”, wzywa nas do „Zachowywania postu                              

i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału 

w zabawach”. Pamiętajmy również, że Kościół podaje również zasady do przestrzegania tych 

wymagań, które nazywamy,  „przepisami pokutnymi”. 

 

Wykonując notatkę zwróć na nie uwagę. 

 

W ostatnim czasie przeżywaliśmy, „Niedzielę Męki Pańskiej”, zwaną „Palmową”. 

 

Wykonaj polecenie. 

 

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

 

Otwórz link i oglądnij  filmu pt. „Męka Pana Jezusa ew. św. Marka”   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 28 

Temat: Wiara chrześcijańska i jej cechy. 

Środa  – lekcja 5 

08.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 28 pt. „Wiara chrześcijańska i jej cechy”,                   

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Wpisz do zeszytu – „Główne prawdy wiary”.. 

 

 

Proszę o wysłuchanie pieśni Wielkopostnej pt. „W krzyżu cierpienie”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjNwddPa_v0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 28 

Temat: „Nie mów fałszywego świadectwo…” 

Środa – lekcja 4 

08.04.2020 r.  
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 28 pt. „Nie mów fałszywego świadectwo…”,              

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Napisz i wyjaśnij  co oznacza – „obmowa”, a co „oszczerstwo” i wyjaśnij różnice.  

 

Proszę o wysłuchanie pieśni Wielkopostnej pt. „W krzyżu cierpienie”.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qjNwddPa_v0 

 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjNwddPa_v0

